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Slovo starosty
Milé Úvalačky, milí Úvaláci!
Měsíc říjen 2017 je měsícem, kdy jsme zahájili dlouhá léta připravovanou komplexní
rekonstrukci náměstí Arnošta z Pardubic a navazující Husovy ulice. Jedná se o nejrozsáhlejší investiční akci města ve veřejném prostoru za poslední léta, která, jak věřím, promění
a zásadně zkvalitní podobu centra města. Realizace této akce by měla probíhat až do října příštího roku a opět se jedná o společnou
investici města Úvaly a Středočeského kraje.
Po zkušenostech, které jsme učinili s průběhem prací v Riegerově a Škvorecké, jsme
věnovali ve městě velkou pozornost podmínkám výběrového řízení, i když to bylo občas
s krajem velmi složité vyjednávání. Věřím, že
se nakonec i díky tomu podařilo vybrat ﬁrmu,
s jejíž prací učiní město, jeho obyvatelé a návštěvníci daleko lepší zkušenost než se stávajícím zhotovitelem …

Rekonstrukční práce na městě dále pokračují – zahájili jsme rekonstrukci objektu TESKO
u základní školy, pokračuje rekonstrukce Mateřské školy Kollárova, budovy budoucí radnice v č.p. 95 na náměstí Arnošta z Pardubic,
dostavba splaškové kanalizace v lokalitách
Nad Okrájkem a U Hájovny a také Barákovy
ulice. Měsíc říjen je také měsícem, ve kterém
probíhá rekonstrukce komunikací ve staré
části Slovan, takže půjde-li vše dobře, budou
do konce tohoto roku komplexně odhliněny.
Technické služby začnou rovněž v říjnu budovat veřejné osvětlení v lokalitě U Hájovny.
Není samozřejmě všechno růžové a jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát.
V současnosti řešíme se společností Strabag
a SŽDC špatně provedenou ulici Jiráskova,
kde se u nádraží drží po dešti voda, nekonečným příběhem se zdát být i řešení postupu
a hlavně kvality prací na první etapě průta-

hu městem – úseku Škvorecká x Dvořákova.
Stejně tak nepostupují tak rychle výsadby zeleně, jak bychom si představovali.
Měsíc říjen nám všem kromě nekončících
staveb v Úvalech přinese ještě jednu důležitou
událost, která naše životy ovlivní na několik
dalších let dopředu – parlamentní volby. Minulých voleb v roce 2013 se v Úvalech zúčastnilo necelých 69% oprávněných voličů,
což znamená, že skoro třetina voličů se svého
práva spolurozhodnout o dalším směřování
státu a tím nepřímo i o svém osudu vzdala.
Nevzdávejte se tohoto svého práva, i když jste
politikou mnohdy oprávněně otrávení. Protože to, jak bude zformována vláda našeho státu,
následně ovlivní fungování krajů, obcí a budoucnost každého z nás.
Přeji vám šťastnou volbu.
Petr Borecký, starosta města

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají:
v pátek dne 20. října 2017 od 14 hodin do 22 hodin
a v sobotu dne 21. října 2017 od 8 hodin do 14 hodin
2. Místo konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v Domě s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570, Úvaly
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích – Atlasová, Bezručova, Bohumila Trnky, Borová, Bratří Čapků, Brožíkova,
Čelakovského, Čermákova, Denisova, Dobrovského, Do Hodova, Doktora Strusky, Ebenová, E.E.Kische, Fibichova, Foersterova, Glücksmannova, Grégrova, Guth-Jarkovského, Hodov, Horova, Janáčkova,
Jalovcová, Jedlová, Jirenská, Jiřího Gruši, K Hájovně, Klánovická,
Klostermannova, Kmochova, Kožíškova, Kupkova, Lesní, Máchova,
Mánesova, Modřínová, Muchova, Na Spojce, Na Ztraceném korci, Nad
Koupadlem, nám. Svobody, Otokara Březiny, Oty Pavla, Palackého,
Pernerova, Pod Tratí, Purkyňova, Rašínova, Seifertova, Slavíčkova,
Smetanova, Smrková, Sovova, Sukova, Šafaříkova, Šámalova, Těsnohlídkova, Tigridova, Tichého, Tisová, Tovární, Tylova, U Horoušánek,
Vrchlického, Vydrova, Zálesí,
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Městském domě dětí a mládeže, Vítězslava
Nováka 372, Úvaly
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích –
28. října, Alešova, Barákova, Boženy Němcové, Čechova, Erbenova,
Hakenova, Havlíčkova, Jiráskova, Josefa Lady, Jungmannova, Kollárova, Maroldova, Nerudova, Pražská, Prokopa Velikého, Raisova, Šrámkova, Štefánikova, Švermova, V. Špály, Vítězslava Nováka, Vojanova,
Wolkerova, Žižkova,

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Základní škole, nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích –
5. května, Arnoštova, Bendlova stezka, Bulharská, Česká, Dalmatská,
Dobročovická, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husova, Chelčického,
Chorvatská, Jeronýmova, Jugoslávská, Kladská, Komenského, Lipanská, Lužická, Milíčova, Moravská, nám. Arnošta z Pardubic, Na Stráni,
Osadní, Pod Slovany, Poděbradova, Podhájí, Polská, Riegerova, Roháčova, Rokycanova, Rumunská, Ruská, Slezská, Slovenská, Slovinská,
Srbská, Škvorecká, Táboritská, Tyršova, U Hostína, U Kaberny, U Obory, U Přeložky, U Starého koupadla, U Výmoly, Zahradní, Želivského.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá
za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
6. Volič, který nemůže volit v místě svého trvalého bydliště může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, o vydání voličského průkazu osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb,
tj. ve středu 18. října 2017 do 16.00 hodin, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. v pátek 13. října 2017
do 16.00 hodin (v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky voliče).
Petr Borecký
starosta města Úvaly
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Informace k zahájení rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic,
ulic Podhájí a Husovy ulice

S

tavební práce budou zahájeny od 2.10.
2017.
Průjezd náměstím bude v první etapě
od ulice Podhájí cca po objekt fary zakázán.
Práce začnou v první etapě prací odfrézováním dolní části náměstí (dle nákresu) a ná-
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sledně výstavbou a opravou inženýrských sítí
(dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, optická
síť).
V průběhu listopadu bude zahájena etapa
druhá, pod níž spadá rekonstrukce komunikace a chodníku v uzavřeném úseku. Nejprve

bude v tomto úseku připravena podkladní vrstva a dláždění proběhne až nakonec, tak aby
staveništní technika neponičila nově položenou dlažbu.
Vjezd na staveniště bude povolen na zvláštní povolení města Úvaly. Součástí vydání
povolení, číslovaného s razítkem MÚ
bude souhlas s vjezdem na vlastní nebezpečí a respektováním pokynů pracovníků stavby. Tyto povolenky budou
vydávány pro zásobování, rezidentům
a provozovatelům služeb v oblasti staveniště.
Parkování pro veřejnost bude zajištěno v prostoru před pekárnou formou K+R (vysaď a jeď), dále pak
před drogerií formou K+R na dobu 15
min a v prostoru před hotelem Sokol
na vydané povolenky. Průchod chodců
do spodní části náměstí bude zajištěn
dle nákresu v zabezpečených koridorech.
V případě potřeby a dále dle postupu
stavby a dle aktuálních poznatků bude
dopravní režim dále upravován.
Je jasné, že rekonstrukce náměstí
bude velkým omezením pro obyvatele
a návštěvníky centra města, budeme dělat vše pro to, abychom zajistili co nejrychlejší průběh stavby. Věříme však,
že již příští rok na podzim se budeme
všichni těšit z nového náměstí.
Petr Matura,
vedoucí odboru investic
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Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic a Husovy ulice zahájena

R

ada Středočeského kraje na svém zasedání dne 24. srpna deﬁnitivně schválila
spoluúčast Středočeského kraje na rekonstrukci náměstí Arnošta z Pardubic a Husovy ulice (akce zahrnuje i ulici Podhájí).
Mohli jsme tak odstartovat dlouhá léta
připravovanou rekonstrukci náměstí Arnošta
z Pardubic a Husovy ulice (projekční práce
byly zahájeny již v roce 2008 za starostování
MUDr. Jana Šťastného, autorem celé koncepce je ateliér A.LT Architekti). V září probíhalo budování zázemí stavby, které se nachází
v dolní části náměstí před školou (jiný prostor
již nebyl v centru Úval k dispozici). Zároveň
probíhalo lámání a příprava kamene, rovněž

také příprava dopravně inženýrských opatření. O tom, jakým způsobem bude řešena
doprava na náměstí a v Husově ulici během
výstavby, se dočtete v samostatném článku.
Samotná stavba byla slavnostně zahájena 2.
října a potrvá cca 13 měsíců. Jedná se o jednu
z nejnáročnějších staveb ve veřejném prostoru města poslední doby (celkový rozpočet
akce je 53 mil. Kč), která zásadně promění
podobu centra Úval a jak věříme, posune naše
město výrazně dopředu.
Jak bude náměstí po rekonstrukci vypadat,
si můžete prohlédnout na webových stránkách města.
Petr Borecký, starosta města

Město Úvaly spustilo projekt „Úvaly bez bariér”

C

ílem tohoto projektu je zvýšení kvality života obyvatel a návštěvníků Úval, a to zejména zdravotně handicapovaných, osob se
sníženou schopností pohybu a orientace a dětí
prostřednictvím odstranění technických, architektonických a informačních bariér, což jim umožní
snadnější pohyb po městě a dovolí jim tak plně se
zapojit do občanského života.
Tento projekt navazuje na Analýzu stávající dopravně-bezpečnostní situace a návrh dopravně-inženýrských opatření ve městě Úvaly (Generel dopravy) vypracovanou experty z Fakulty dopravní
ČVUT Praha v roce 2016.
Letos v létě provedla Pražská organizace vo-

zíčkářů audit bezbariérovosti Úval zaměřený
na hlavní komunikační trasy ve městě a na městské veřejné budovy. Audit si můžete prohlédnout
na webových stránkách města v sekci Praktické
informace. Na tento audit bude navazovat návrh na vytvoření komplexního systému bezbariérových tras a úprav, které by splňovaly určitý
standard pro bezpečný a kvalitní pohyb zejména
některých skupin občanů, např. seniorů, maminek
s dětmi, občanů s pohybovým handicapem, školáků apod.
Tyto trasy úpravy se budou týkat nejen úprav
chodníků a vozovek, ale také veřejného osvětlení
a zelených ploch, parkovacích stání, orientačních

prvků, rozmístění předmětů venkovního vybavení, jako laviček, bezpečnostních zábradlí, odpadkových košů a stojanů na kola.
V současné době (září 2017) je projekt v počátečním stavu realizace. Velmi rádi proto uvítáme
podnět od úvalské veřejnosti v tomto směru – tj.
kde a co zlepšit, co považujete za nebezpečná
místa z hlediska pohybu a orientace a jaká opatření byste případně navrhovali.
A komu můžete své podněty zasílat?
Projektovým manažerem je Ing. Veronika
Macková, telefon 281 091 561 nebo 734 603 469,
e-mail:veronika.mackova@mestouvaly.cz
Petr Borecký, starosta města

Slovany se dočkají ještě letos opravených ulic

V

druhé polovině září jsme
zahájili opravy ulic na Slovanech, které jsou v žalostném stavu. Jedná se o ulice Ruská, Srbská, Bulharská, Slovinská
a Lužická. Ulice tak ještě letos
získají nový živičný povrch, současně budou opravena šoupata
vodovodu, vybudovány požární
hydranty a pročištěna dešťová kanalizace.
Součástí je i oprava stávajících
chodníků, úprava zeleného pásu
a vybudování vjezdů k nemovitostem. Opravy budou realizovány

úsporně, takže nebude možné vše
udělat tak dokonale, jak bychom si
představovali, ale zbývá pořád ještě dost ulic v Úvalech v mizerném
stavu a rozpočet není nafukovací.
Předpokládáme, že stavební
práce budou probíhat až do prosince. Občané budou průběžně
informováni o organizaci výstavby v daném místě letáčky
do schránek, případně prostřednictvím webu a facebooku města.
Petr Borecký, starosta města
Petr Matura, vedoucí odboru
investic

POZVÁNKA
NA VZPOMÍNKOVOU AKCI
k výročí založení Československé
republiky

ve středu 25. října v 17.00 hodin
u pomníku padlých v I. světové válce,
na náměstí Arnošta z Pardubic.
Občané Úval a okolí jsou srdečně
zváni.

Co se děje v lese za MŠ Pražská

U

pozornění občanů na zvýšenou opatrnost při vstupu do lesa při
komunikaci Pražská za Mateřskou školkou Pražská od měsíce
září 2017. Budou zde probíhat úklidové a těžební práce z důvodu přípravy před výsadbou nového lesa v roce 2018. Dbejte osobní bezpečnosti při návštěvě tohoto lesního porostu v daném období.
Jedná se především o těžbu kůrovcového dříví, likvidace ostružiníku
a nežádoucího výskytu výmladků akátu.
Děkujeme za pochopení.
Odbor životního prostředí a územního rozvoje
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Budou se zelené Úvaly zelenat?

O

bčané Úval si již mohli všimnout při procházení některými ulicemi města Úval,
že se nám město začalo zelenat. Tohoto
nelehkého úkolu se ujal v osvědčené spolupráci
Ing. Lukáš Šteﬂ, Ph.D., městský zahradní architekt, který navrhnul estetickou a funkční výsadbu,
která potěší nejen místní obyvatele, ale i ve svém
nízkoúdržbovém pojetí i Technické služby Úval.
Odbor životního prostředí a územního rozvoje
ve výběrovém řízení vybral společnost Realiza-

ce zeleně Dřevčice, s.r.o., která dle projektových
dokumentací již zkrášlila naše město, a to hlavně
v ulicích Denisova, Sovova, Vydrova, Škvorecká,
Dvořákova, Jiráskova a Prokopa Velikého a přibývají další.
V současné době vypracovává ing. Lukáš Šteﬂ,
Ph. D., projektovou dokumentaci k dalším ulicím, které se v příštím roce 2018 dočkají nového
ozelenění dle harmonogramu. Jedná se převážně
o tyto ulice: Kollárova, Barákova, Foersterova,

Klánovická, Kožíškova, 28. října, U Kaberny,
U Výmoly, ul. Kladská, ul. Bulharská, Pražská,
Dobročovická a ul. Jeronýmova. Postupného ozelenění se dočkají i opravované komunikace Na
Slovanech.
Následně budeme pokračovat v dalších místech Úval, kde se vynasnažíme vám zpříjemnit
zapomenutá zákoutí a cesty města.
Odbor životního prostředí
a územního rozvoje

Regenerace Nachlingerova parku v Úvalech

N

a podzim roku 2016 město Úvaly podalo žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí z výzvy č. 33 Operačního programu Životní prostředí na projekt „Regenerace Nachlingerova
parku v Úvalech“, na základě zpracované projektové dokumentace
Ing. Lukáše Šteﬂa, Ph.D. Jedním z podporovaných opatření tohoto
programu je zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků,
zahrad, sadů atp.). Projekt byl schválen a doporučen k ﬁnancování.
Realizací projektu dojde k odstranění provozně nebezpečných, dožívajících, poškozených či neperspektivních stromů včetně pařezů, ošetření ostatních stávajících dřevin a jejich stabilizace s ohledem na jejich
zdravotní stav i provozní bezpečnost návštěvníků parku, vytvoření chybějící stabilní kostry parku tvořené z vhodných dlouhověkých domácích dřevin, upravení stávající prostorové struktury dosadbou stromů
i keřů a současně odclonění parku od negativních vlivů okolní komunikace, vytvoření vhodného biotopu pro různé druhy živočichů výsadbou
domácích druhů listnatých stromů i keřů, instalaci budek pro drobné
ptáky.
Na základě výběrového řízení na dodavatele byla vybrána jako realizátor projektu společnost JIB, s.r.o., U Parku 2242, 250 01 Brandýs
nad Labem, IČO 289 69 472. Celkové náklady na projekt činí cca 600
tisíc Kč, dotace tvoří přibližně 60% této částky.

Obnova úvalského koupaliště

Nový výtah v budově DPS,
náměstí Svobody 1570

O

d října 2017 bude v provozu doplněný osobní výtah v budově
domu s pečovatelskou službou. Zhotovitelem byla ﬁrma VÝTAHY Čelákovice, s.r.o., Ruská 475/4, Čelákovice, která zajišťovala
jak zpracování projektové dokumentace, tak i samotnou realizaci výtahu. Jedná se o kompletní instalaci osobního trakčního výtahu o nosnosti
650 kg (9 osob). Osobní výtah byl vyroben na míru jako trakční, bezstrojovnový, bezbariérový. Splnilo se tak dlouholeté přání klientů našeho
DPS a těšíme se, že jim bude dobře sloužit. Celkové náklady investice
činily 795.145,- Kč vč. DPH.
Odbor investic a dopravy

Termín ukončení realizace

Do 31. 5. 2018

Odstranění poškozených či neperspektivních Do 28. 2. 2018
stromů včetně pařezů, odstranění keřů, keř.
skupin a náletů, pěstební opatření na stromech
a na skupinách keřů
Výsadba nových vzrostlých stromů, soliterních Do 31. 5. 2018
keřů a keřových skupin a povýsadbová úprava
Rozvojová péče o výsadby se zálivkou

Do 31. 5. 2021

V další fázi dojde po dohodě s poskytovatelem dotace k úpravě stávající plochy hřiště a případně k doplnění herních a sportovních prvků
do této lokality, aby mohla splňovat podmínky pro rekreační a volnočasové aktivity.
Dále dojde k obnovení pěšiny přes Nachlingerův park v Úvalech,
na kterou v současné době zpracovává projektovou dokumentaci společnost Ing. Tomáš Hocke, Projektová, inženýrská a poradenská činnost ve stavebnictví.
Odbor životního prostředí
a územního rozvoje

V

rámci výběrového řízení
byla vybrána projektantská firma Centroprojekt
Group, a.s., Štefánikova 167,
760 01 Zlín, která má za úkol
zpracovat projektovou dokumentaci na obnovu bazénových
van a úpravny vody. Firma vytvořila návrh schválený radou
města dne 5. 9. 2017, který byl
předložen do jednání zastupitelstva města. Zároveň firma
navrhla přípravné – bourací
práce, které je možné zahájit již
nyní v předstihu. Jedná se o rozebírání a likvidaci stávajících
zpevněných ploch a zařízení:
odřezání betonů bazénů po celém obvodu cca 650 mm pod
horní hranu bazénového kanálku, příčné stěny budou ubourány na tuto úroveň též, demolice dětského brouzdaliště, demolice
základových konstrukcí a desek po objektech u vstupu do areálu,
demolice domků – WC a úpravny vody v zadní části koupaliště,
včetně základových konstrukcí, demolice základových konstrukcí atrakcí, demolice schodišťových stupňů do bazénu, demolice objektů u dětského brouzdaliště, demolice dětských kolotočů
a houpaček, demolice stávajícího oplocení na hranicích pozemku,
demolice areálového osvětlení, rozebrání stávajících betonových
chodníků.
Předpoklad předání projektové dokumentace pro územní a stavební řízení je polovina listopadu 2017. Dalším krokem bude získání stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provedení stavby.
Odbor investic
a dopravy
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Podzimní úklid 2017 – informace
nastupujícím podzimem opět přichází i pravidelný podzimní úklid
některých odpadů z našich domácností. Úklid se bude konat obdobným způsobem jako v předchozích letech.

S

Do přistavených kontejnerů nesmí být umisťovány odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky apod.)

Celá akce proběhne od pondělí 23. října 2017 až do úterý 7. listopadu 2017.

Dále je výslovný zákaz zde odkládat suť, kameny a zeminu – tyto
odpady je nutno odvézt do sběrného dvora!!!

Na každé stanoviště v příslušný den budou přistaveny dva kontejnery. První kontejner bude určen na maloobjemové, objemnější
a velkoobjemové odpady a druhý kontejner bude sloužit pro odkládání větví, pařezů a případně kmenů. (nutno vše rozřezat na menší kusy). Pracovník svozové ﬁrmy bude sám určovat, do kterého
kontejneru bude odpad odkládán. Dále je možné zde odložit staré
železo a jiné kovy, elektrozařízení, vysloužilé spotřebiče a vše, co
vám doma a v domácnosti překáží a již neslouží.

Při odkládání odpadů je nutno se řídit pokyny přítomných pracovníků svozové ﬁrmy, kteří jsou oprávněni nepřijmout nevhodné
odpady do přistavených velkoobjemových kontejnerů.

Svoz se týká maloobjemových, objemnějších a velkoobjemových
odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo
kontejnerů na separované odpady.

Čas přistavování kontejnerů
Kontejnery budou přistavovány na níže uvedená stanoviště ve všední
dny od cca 13.00 hod. a odváženy budou po 19.00 hod, o víkendech
budou přistavovány na níže uvedená stanoviště od cca 9.00 hod.
a odváženy budou týž den po15.00 hod. (z důvodu krádeží kontejnerů nebudou na stanovišti přes noc). V případě naplnění kontejnerů
budou průběžně odváženy a přistavovány prázdné.

Harmonogram svozu
Termín:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí

23. října
24. října
25. října
26. října
27. října
28. října
29. října
30. října

Číslo stanoviště

Termín:

12, 26, 44
10, 37, 45
22, 28, 6
14, 21, 43
3, 19, 41
18, 25, 36
29, 33, 46
2, 5, 34

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý

Číslo stanoviště
31. října
1. listopadu
2. listopadu
3. listopadu
4. listopadu
5. listopadu
6. listopadu
7. listopadu

15, 35, 40
9, 16, 32
1, 31, 4
7, 13
20, 24, 38
11, 39, 42
17, 23, 30
8, 27, 47

Očíslování stanovišť kontejnerů
1. Roh ulic Chorvatská,
Slovinská
2. Roh ulic Bulharská, Ruská
3. Roh ulic Srbská, Škvorecká
4. Střed ulice Poděbradova
5. Střed ulice Roháčova
6. Ulice 5. května
7. Roh ulic Kladská, Lužická
8. Roh ulic U Kaberny,
U Výmoly
9. Roh ulic Nerudova, Žižkova
10. Roh ulic Čechova, Havlíčkova
11. Roh ulic Prokopa Velikého,
Boženy Němcové
12. Roh ulic Jungmannova,
Prokopa Velikého
13. Roh ulic Nerudova, Raisova
14. Roh ulic Raisova, Kollárova

15. Roh ulic Prokopa Velikého,
Erbenova
16. Roh ulic Kollárova, Josefa
Lady
17. Roh ulic Hakenova,
Štefánikova
18. Roh ulic Wolkerova,
Alešova
19. Roh ulic Vítězslava Nováka,
28. října
20. Roh ulic Kožíškova,
Vítězslava Nováka
21. Roh ulic Rašínova, náměstí
Svobody
22. Roh ulic Grégrova,
Dobrovského
23. Roh ulic Guth-Jarkovského,
Klánovická

24. Roh ulic Čelakovského,
Foersterova
25. Roh ulic Guth-Jarkovského,
Máchova
26. Roh ulic Rašínova, Tylova
27. Roh ulic Klostermannova,
Dobrovského
28. Roh ulic Palackého, Hakenova
29. Roh ulic Janáčkova,
Purkyňova
30. Střed ulice Fibichova
31. Střed ulice Zálesí
32. Roh ulic Glücksmannova,
Šámalova
33. Roh ulic Tovární, Purkyňova
34. Parkoviště před
koupalištěm
35. Roh ulic Sovova, Na Spojce

36. Ulice Mánesova,
U Mlýnského rybníka
37. Roh ulic Fügnerova,
Tyršova
38. Ulice Komenského
a Hálkova
39. Střed ulice Pod Slovany
40. Střed ulice Pražská –bývalá
pošta
41. Střed ulice Atlasová
42. Střed ulice Osadní
43. Střed ulice K Hájovně
44. Střed ulice Do Hodova
45. Ulice U Obory
46. Ulice Moravská
47. Roh ulic Bratří Čapků,
Jiřího Gruši

... a víc ne, pane Tejnický...
Vážení čtenáři,
my politici v Úvalech a já jmenovitě jsme byli vyzváni k odpovědi na
6 otázek pana „Tejnického“.
Vy všichni, kteří sledujete zápisy z veřejných zasedání i s uvedeným
hlasováním, zprávy z vedení města a z informací jednotlivých odborů,
na ně odpověď také znáte.
Na závěr a k ukončení této polemiky mezi mojí osobou a panem
Tejnickým na stránkách Života Úval, bych chtěla poukázat na jednu
„drobnou skutečnost“, a sice, že „úvalský“ pan Josef Tejnický zkrátka
NEEXISTUJE.
Víte, i děti na úvalské základní škole dokáží po absolvování několika
hodin informatiky ve vlastnostech souboru aplikace Word zjistit, kdo je
autorem tohoto souboru a kdo ho naposled upravil a uložil.

Pán, který jménem pana Tejnického na stránkách našeho měsíčníku
vystupuje, je osoba, která se o dění ve městě velmi zajímá a můžeme
dokonce říci, že je tzv. „u zdroje“. Tedy si na 6 otázek může odpovědět
i sám.
Možná ze skromnosti nechce vystupovat pod svým jménem. Nevidím sice pro to důvod, proč ale v tomto případě neuvede např. monogram P.J.
V posledním odstavci sklouzl tento pán do osobní roviny. K tomu jen
fakta. Bydlím v Sovově ulici, kde už máme kanalizaci mnoho let, vodu
i plyn také. V Sovově ulici se kanalizace budovat nebude a nebude tedy
nutné, „aby ostatní občané dotovali můj levný pozemek“.
Než se rozhodnu nějaké tvrzení publikovat, měl bych si ověřit holá
fakta.
Dana Poláková
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Biopopelnice pro Úvaly

V

minulém čísle Života Úval
jsme vás informovali, že zhruba v polovině září by nám
měly dorazit dlouho očekávané nádoby na bioodpad. A tak se i stalo.
Ve čtvrtek 14. září nám dva kamiony navezly do areálu technických
služeb celkem 1300 popelnic a my
jsme hned začali s jejich distribucí. Ve dnech 8. – 11. září jsme
vám distribuovali infoletáky spolu
i s Dokladem o převzetí biopopelnice. Ty domácnosti, ze kterých se
nám vrátil zpět podepsaný Doklad,
jsme zařadili na seznam a postupně
popelnice rozvážíme na dané adresy. Vzhledem k počtu dní mezi uzávěrkou a vytištěním Života Úval je
více než pravděpodobné, že většina
nádob je nyní, na počátku října, již
rozvezena.
Samotný svoz bioodpadů bude
počínaje říjnem probíhat každý

sudý týden, a to ve středu na Slovanech, Skeříkově, v Horoušánkách, v Setých a na Hodově.
V centrální části Úval bude svoz
bioodpadu probíhat jako doposud, tj. ve čtvrtek. Tímto bych vás
chtěla požádat, abyste popelnici v daný den vyndali nejpozději
do 5:00 ke kraji chodníku. Např.
v oblasti Nových Slovan se stává, že popelnice zůstávají zandané v ohrádkách a my pak nevíme,
zda ji máme vysypat, nebo ne. Poslední svozy bioodpadu v letošním
roce proběhnou ve dnech 29.–30.
listopadu. Nová sezona bude zahájena na začátku března 2018.
V případě jakýchkoliv dotazů
se můžete obrátit na náš dispečink – 735 172 722, pevnou linku
281 091 522 nebo na tsu@mestouvaly.cz.
Pavlína Slavíková

zprávy z města

Diletantismus města při kácení stromů na náměstí může vést
i k zastavení rekonstrukce náměstí

T

ento článek ve věci správního řízení o povolení kácení stromů na náměstí píši z pověření svého klienta URAcademy, z.s.,
který měl zájem účastnit se tohoto řízení. MěÚ
Úvaly (dále jen „Úřad“) povolil kácení dřevin
v prosinci loňského roku v utajeném a rekordně krátkém týdenním řízení, což znemožnilo
komukoliv se jako účastník řízení přihlásit.
I členové městské komise životního prostředí
se o záměru kácet stromy na náměstí dozvěděli až v době, kdy bylo vydáno toto rozhodnutí.
Přesto na jeho základě došlo k vykácení všech
vzrostlých stromů na náměstí Arnošta z Pardubic. Překotnost a manipulace s podklady vedla
zákonitě k chybám, které prošetřoval nadřízený
orgán. Krajský úřad se mj. zabýval tím, že dendrologický posudek chybně označil lípy jako
velkolisté – nikoliv malolisté, což jsou dva od-

lišné druhy, dále i tím, že zdravotní stav stromů
(až na jeden) byl relativně dobrý a nevyžadoval
pokácení, nýbrž pouze pěstební opatření spočívající zejména v prořezech. Krajský úřad povolení ke kácení jako nezákonné zrušil. V této
době již můj klient byl řádně na Úřadě zaregistrován a měl být o zahájení nového řízení informován, což se nestalo. Klient stojí o to, aby
jako účastník v rámci nového řízení především
prosadil adekvátní náhradní výsadbu. Z nepochopitelného důvodu Úřad ignoruje přihlášení
se klienta jako účastníka řízení či jeho žádosti
o nahlédnutí do spisu. Úřad tím znovu porušuje
zákon a zřejmě si neuvědomuje, že dle mnohých rozsudků správních soudů je opomenutí
účastníka řízení důvodem ke zrušení rozhodnutí. To může mít za následek i zastavení rekonstrukce náměstí, protože v něm bez řádného

povolení ke kácení dřevin nelze pokračovat. To
si ovšem klient ani já osobně nepřeji. Připomínám, že jsem jako místostarosta Úval podepsal
smlouvu se Středočeským krajem o společném
postupu při rekonstrukci průtahu, včetně rekonstrukce náměstí, a považuji dokončení tohoto
projektu i za své dítko. Vyzývám proto se vší
naléhavostí Úřad, aby přestal se svou pštrosí
diletantskou politikou a dokončil řízení podle
zákona, a pokud již, nedej bože, nové rozhodnutí vydal, aby toto nové rozhodnutí i rozhodnutí o zrušení původního povolení ke kácení
zpřístupnil podle zákona o svobodném přístupu
k informacím a v autoremeduře napravil své
chyby. Jsme s mým klientem připraveni k okamžitému jednání, které povede ke konci tohoto
ze strany Úřadu nedůstojnému procesu.
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., advokát
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Městská stezka Úvaly

J

ak si řada občanů již určitě
povšimla, objevilo se v Úvalech koncem srpna nové turistické značení – zelená turistická značka. Vyznačuje trasu tzv.
městské stezky, která je cca 8 km
dlouhá a prochází téměř všemi
částmi Úval. Trasa je okružní,
začíná a končí u nádraží a zavede nás na různá zajímavá zákoutí
v Úvalech, k železničnímu viaduktu „Devět kanálů“, k úvalským
rybníkům, do lomu pod Slovany,
na rozhlednu, ke Stonehenge a nemine ani centrum Úval. Stezka
bude v dohledné době doplněna 9
informačními tabulemi, které pro
město připravil historik Jan Psota.
Podařilo se mu při bádání v archi-

vech a od pamětníků nashromáždit jednak řadu starých fotograﬁí
Úval, jednak získat hodně zajímavých informací z minulosti města.
Na informačních tabulích se tak
budete moct seznámit nejen s tím,
co se v okolí nachází dnes, ale
také, co se tam nacházelo kdysi
a čím bylo místo významné.
Více v tuto chvíli prozrazovat
nechceme, rádi bychom vás totiž
pozvali na zahajovací procházku
po nové městské stezce ☺. Při
komentované vycházce projdeme společně centrální část stezky
v délce cca 3 km. Další vycházku
pak plánujeme na jaro.
MÚ Úvaly, Jan Psota
a Mirka Borecká

„Svvětt okkollo náss je kráásn
ný. I kdyyž ho na prvn
ní anii naa druhý poh
hled
absolu
utněě neepo
och
hop
pím
me.“
…říká výtvarník Kryštof Kotík z Leviathan Crew, jehož malby
vyzdobily řadu míst, nejen v Úvalech. V rozhovoru s ním si
také přečtete, co takové malby obnáší, co je street art a jak se
lidem líbí.
Kryštofe, v Úvalech jsi se svojí výtvarnou
skupinou maloval už na čtyřech místech
(hřiště ve fotbalovém areálu, podchod
na nádraží, základní škola, podchod pod
závorami). Vaše práce vychází z graffiti
a street artu. Dokonce jsi na toto téma měl
vloni workshop pro děti na místní základní
škole. Můžeš v krátkosti přiblížit, co to street
art je?
Street art je moderní podobou pouličního
umění, které se neomezuje na psaní vlastního
jména jako v případě grafﬁti. Je více otevřený kolemjdoucím lidem a velice často vzniká
individuálně pro vybrané místo. Technicky
je mnohem více rozvinutý, ačkoliv základem
byl vždycky barevný sprej. Street art mění už
více jak 60 let osvícená města, která pod jeho
vlivem nejenom září barvami a uměním, ale
také napomáhá rozvíjet komunitní projekty,
které rozvíjejí náš veřejný prostor. Podobně
jako jiné kategorie umění může lidem přiná-

šet mnohá sdělení, příběhy a imprese.
se.
Na rozdíl od tradičního umění se neomezuje na galerie za dveřmi a pokladnou – je otevřeným uměním, které chce být viditelné pro
všechny kolemjdoucí. Díky své otevřenosti
street art je jedním z nejrychleji se vyvíjejících druhů umění.

A co říkáš na názory, že se jedná
o pochybné umění, jak uvedl např. pan
Josef Štěpánovský v jednom z dřívějších
čísel ŽÚ?
Obávám se, že konzervativní názory na moderní pouliční umění jsou především založené
na nedostatečné informovanosti, nebo dokonce na dokonalé nevědomosti. Víte, že pouliční malby zdobí stěny v některých městech už
od čtyřicátých let minulého století? Veřejný
prostor se dá rozvíjet do absolutně netušených
rozměrů. Může se lidem otevírat a vytvářet pro
ně prostor, kde se dá žít,
potkávat a komunikovat.
Pouliční umění je jedním
z elementů tohoto rozvoje, který na všech frontách
přináší lidem pozitivní
změny. V případě pana
Štěpánovského se jedná
spíše o pochybný názor,
Zveme seniory na akci s programem
který se nezakládá na oba malým pohoštěním,
jektivním posouzení toho,
co může legální pouliční
která se bude konat
umění lidem přinést. Panu
ve středu 4. 10. 2017 od 14 hodin
Štěpánovskému, jehož článek jsem úplnou náhodou
v sále Domu s pečovatelskou službou,
k mému zděšení četl, bych
náměstí Svobody 1570,
doporučil, aby se obyvatel Úval zeptal, jak se jim
součástí programu bude beseda s názvem
nově namalované podcho„Nebezpečí za dveřmi – rizika pro seniory“.
dy líbí.

POZVÁNKA

MEZINÁRODNÍ
DEN SENIORŮ

Těšíme se na vaši účast

M
Malby,
které jsi vytvářel
v Úvalech, jsou poměrně
rozsáhlé. Jak takové malby
vznikají, kolik času to zabere?
Takhle velké autorské projekty
jsou
js minimálně na několik měsíců.
Nejprve
vytvoříme základní koncept,
Nejp
posléze skicujeme a konkretizujeme
svoje nápady a celkovou podobu projektu
včetně všech dílčích technických fází. Poté
začínám kreslit jednotlivé malby. Každý
motiv zasazuji do 3D modelu, abychom
viděli, jak působí a jak bude prostor fungovat. U všech našich projektů hledáme
a studujeme vybrané materiály, fotografie
z archívů, zapomenuté knihy a odborné
práce. Nevytváříme autorské malby, které
by byly nic neříkající. Vždy myslíme na ty,
kteří budou naše díla míjet každý den. Přípravná fáze trvá většinou necelý měsíc.
Asi je nutné zmínit fakt, že pokaždé, když
se o podobný projekt ucházíme, tak je to
z naší strany risk ztraceného času a práce
ve chvíli, kdy se naše práce nebude (ať už
z jakéhokoliv důvodu) zadavateli líbit a že
projekt pošle k ledu. Po dokončení komplexního projektu, návrhů a vyčerpávající
prezentaci se dostáváme k realizaci. Každou šablonu musíme nakreslit a pracně vyřezat. To nám trvá většinou více jak 6 týdnů. Pracujeme neúnavně každý den od rána
do noci a mezitím vybrané šablony testujeme barevnými nástřiky, abychom si byli
absolutně jistí plánovaným výsledkem.
Nakonec se dostáváme na vybrané místo,
které si sami opravujeme, nanášíme penetrací a základními nátěry. Poté se konečně dostáváme v podstatě za odměnu k samotné malbě. Během posledních dvou let
jsme do malby začali přidávat pod vlivem
mé práce na ilustracích a comicsech nové
autorské prvky. Svojí kresbu přidávám
na vrstvy barvy přes šablony za pomoci digitální projekce přímo na místě. Snažíme
se používat pouze nejkvalitnější materiály
a v případě, že si nejsme něčím absolutně

Vedení města
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jistí, tak vše pečlivě konzultujeme s odborníky.
Poslední malba v podchodu pod závorami
má takový Cimmermannovský motiv…?
Fascinovala mě představa obráceného cestopisu. Většina lidí čte o cizích zemích, místech a lidech. Ale co kdyby se k nám dostal
cestopis popisující nás? Tahle myšlenka mě
bavila tak moc, až jsem do ní s humorem
začal přidávat další rozměry, které tak nějak
přirozeně začaly oscilovat mezi humorem
Monty Python a českým Cimmermannem.
Nejprve jsem jen skládal jednotlivé náměty
vedle sebe. Až po několika dnech mi došlo,

že musím nejprve vytvořit samotnou ústřední
postavu cestovatele, vypravěče. Řekl jsem si,
že když bude dostatečně osobitý, tak už pak
půjde příprava celého projektu jako po másle. Napsal jsem si několik možných postav
a mezi nimi nejvíce vyčuhoval svérázný lidumil, kterému jsem dal jméno po jednom
z francouzských revolucionářů: Pierre Mallemort. Jakmile jsem měl Mallemorta v hlavě,
začal projekt nabírat na rychlosti a intenzitě.
A abych řekl pravdu, setsakramentsky mě to
s mým cestovatelem bavilo. Nebudu vám popisovat jeho ilustrace, poznatky ani poznámky – na to se běžte podívat sami do podchodu
u železničního přejezdu směrem do cent-

ra z nádraží. Jen vám povím, co všechny
Mallemortovy malby spojuje. Je to největší
ze všech poznání: Svět okolo nás je krásný.
I když ho na první ani na druhý pohled absolutně nepochopíme.
Děkuji za rozhovor ☺.
Ptala se Eva Chvalkovská.
Zkráceno. Celý rozhovor, si můžete přečíst
na https://www.facebook.com/StreetArtUvaly/, kde najdete více o reakcích lidí na poslední malbu v úvalském podchodu nebo i to, co
znamená Leviathan Crew.

aréna názorů

Jak hodnotíte novou zeleň v centru města

S

oučasné ozeleňování rekonstruovaných ulic ve městě vychází z dlouhodobé koncepce městské zeleně,
kterou Úvaly vytváří společně se zahradním architektem města ing. Lukášem Šteﬂem ze Zahradnické
fakulty Mendelovy univerzity v Lednici.
Cílem této koncepce je podtrhnout charakter Úval, coby města v zeleni. Zároveň je tato zeleň vytvářena
tak, aby byla dlouhodobě udržitelná a město o ni bylo schopno pečovat. Tam, kde to jde, se snaží město do ulic dosazovat stromy,
i když bohužel mnohdy jsou překážkou pro jejich výsadbu existující ochranná pásma sítí nebo nedostatečná šíře ulic.
Dle našeho názoru je důležité nepodceňovat význam doprovodného mobiliáře, jako jsou lavičky, odpadkové koše, veřejné osvětlení,
stojany na kola, nádoby na mobilní zeleň, kanalizační vpusti apod. Dalším neopomenutelným, leč mnohdy zanedbávaným prvkem je
skladba vysazované zeleně.
Realizace výše uvedené koncepce obnáší mimo nových výsadeb i poměrně razantní pěstební zásahy do úvalských lesů či ulic, které
se ne vždy setkávají s pochopením veřejnosti. Po desetiletích zanedbávané údržby jsou však nezbytné. Víme, že velkou kontroverzi
vyvolalo kácení stromů na náměstí Arnošta z Pardubic. I s odstupem času jsme však přesvědčeni, že se jednalo o nezbytný (byť nepopulární) krok pro realizaci rekonstrukce centra Úval.
Marek Mahdal (Otevřené Úvaly, z.s.)
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N

ové zelené prvky, zejména ty vysázené v rámci nově opravovaných komunikací mají svůj speciﬁcký estetický význam a zřejmě i ekologickou hodnotu. Ale i řešení této zeleně mělo několik variant. V ulicích,
které to svým charakterem umožňují (např. Škvorecká, Dvořákova), bylo možno volit vysázení mohutnějších
stromů, které by z frekventované silniční i pěší spojky ze Slovan do centra učinily zelený bulvár zastíněný
bohatou klenbou košatých stromů, příkladmo platanů, jak je tomu v pražské Koněvovce. Jinde nebylo možné
do opravených ulic umístit zeleň vůbec, někde mohl asfalt, oproti původnímu stavu, zeleni naopak více ustoupit. Možná jsme mohli
mít i nápaditější design ulic a související zeleně jako třeba v Dobřichovicích. Možná chyběla širší diskuze na toto téma. Možná se
vedení města rozhodlo svěřit tuto otázku odborníkům, k nimž Ing. Šteﬂ a projektanti bezpochyby patří. Dnes ale jistě víme, že nově
máme v ulicích moderní trvalkové záhony, které, pokud jsou správně provedené, potěší nejen oko, ale i zahřejí u srdce, a že vysázení
alespoň těch klasických druhů „uličních“ stromů proběhlo. Hlavně věřím, že se v našich ulicích můžeme těšit na jarní květy narcisů
a tulipánů, že s počínajícím létem vykvetou kokardy, denivky, kakosty a že s vrcholícím létem a na podzim se budeme kochat kvetoucími hvězdnicemi, pupalkami a třapatkami. Možná se pod štěrkem skrývá zcela jiná paleta rostlin. Možná že bude více bohatá, nebo
naopak žalostně chudá. Možná že naše technické služby se nebudou umět o tento typ městské zeleně postarat a možná že nakonec se
díky vandalům ničeho jiného než štěrku nedočkáme. Skutečně nevím, jak to dopadne. Dnes je asi předčasné hodnotit budoucí celkový
dojem právě založené zeleně. Rozhodně si přeji, aby se Úvaly staly i díky této zeleni příjemnějším místem pro život. To, že se tak stane
díky nebývalému rozsahu rekonstruovaných ulic, už ale nepochybuji a za to náleží součastnému i minulému vedení města poděkování.
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D., předseda MO ČSSD v Úvalech

Z

eleň do města patří. Stále častěji slýcháme o postupném vysychání naší malé české kotliny, o změněném charakteru srážek s častými přívalovými dešti a letním nesnesitelném vedru ve vydlážděných centrech měst. Jakákoliv zeleň ve městě určitě globální klimatickou situaci nezvrátí, ale může
nám pomoci se adaptovat a přispět k lepšímu vnitřnímu prostředí obce. Vzrostlé stromy mohou zastínit chodníky, snížit prašnost a ovlivnit hlukovou zátěž. Větší plochy trávníků zase zlepšují vsakování
srážek a jejich postupným odpařováním snižují teplotu rozpáleného města. Zeleň ve městě by proto podle mého názoru měla být
tvořena především vzrostlými stromy a travnatými plochami. A to se v Úvalech neděje. Úvaly naštěstí mají hodně zahrad a jsou
z části obklopeny lesem. I přesto je stávající městskou zeleň v podobě travnatých ploch a stromů třeba intenzivně chránit. Jsem
přesvědčena, že k pokácení stromu by měl být velmi závažný důvod, stejně tak jako k vydláždění nezpevněné plochy. Stromy
na náměstí jsou pryč, u nádraží je jich méně, než bývalo. Měly by být nahrazeny. Dočkáme se vysazení alespoň nějakých vzrostlejších stromů? Ne takových, které budou vrhat stín až na naše vnuky. Výsadba stromů je obrazem určité osvícenosti a investice
do budoucnosti. Budování ostrůvků s drobnou okrasnou vegetací podél komunikací, bohužel v řadě případů provázené zužováním
vozovky a likvidací parkovacích míst, kterých se v centru města kriticky nedostává, není k výše uvedeným funkčním účelům určeno, jedná se o prvky čistě estetické, mající za úkol ulice zkrášlit. Kdo by nechtěl žít v pěkném prostředí? Avšak mají-li tyto prvky
městské zeleně zůstat v dobrém stavu, jsou poměrně náročné na údržbu. Jak to vypadá, když výsadbou to končí, je vidět třeba
na řadě bobkovišní mezi zdravotním střediskem a mateřskou školou. Žijí, ale žádná paráda to není. Izolovanou zeleň usazenou
v betonových korýtkách podél ulic bude třeba pravidelně ošetřovat, v suchých obdobích zavlažovat, dosazovat rostliny, odstraňovat plevele a odpadky. Mezi nádražím a závorami se frekventovaný chodník zúžil, takže se na něm obtížně vyhýbají dva chodci
s kočárky. Je otázkou vkusu, zda se právě na toto místo hodí modernistické traviny. Podle mého názoru, kdyby tam namísto travin
byl živý plot, projíždějící auta by v zimním období alespoň neohazovala chodce. Ale mám-li vyjádřit názor, zda je to pěkné – je.
Jen si nejsem jistá, jak dlouho, za jakou cenu.
Za úvalskou ODS Ivana Šťastná

N

ová zeleň? V centru města? Tím jsou myšleny ty „keře“, které nově rostou kolem pařezů dříve
pyšných stoletých lip a stromů z parku v dolní části náměstí? Nebo snad plochu před základní
školou, kterou bagry změnily v bahnité zázemí stavby toho nového kompletně vydlážděného „náměstí
21. století s vodotryskem“ bez zbytečných zelených ploch?
Nejen ve srovnání s nedávným děním ve městě je těžké chválit třeba zúžení nejfrekventovanějšího
chodníku v Úvalech mezi přejezdem a nádražím o zapuštěné betonové vany zasypané štěrkem, s „novou zelení“. Třeba maminky s kočárky by mohly vyprávět, jak se na zúženém chodníku dnes báječně vyhýbá protijdoucím lidem. Tedy nápad hezký, realizace slabší,
umístění velmi nevhodné. Navíc s výhledem, že se za několik let zde bude budovat autobusový terminál a většinu záhonů stejně zase
rozjezdí bagry. V ostatních částech města, třeba od Malechova ke Slovanům, je takové oživení ulice rozhodně vhodnější, zejména
tam, kde stejně chodník nikdy nebyl. Ale s dlouholetými zkušenostmi, jak vypadají různé betonové květináče se zelení rozmístěné
po Úvalech, si ani nechci dělat iluze o trvanlivosti těchto záhonů.
Tedy, pokud si takové zahrádky nepřivlastní sami obyvatelé osazených ulic. Jako třeba neznámí hrdinové z Alešovy ulice, kteří se
sami ujali časem zpustlých a městem zapomenutých ploch pod uličními stromy a na jaře tam díky spoustě jejich práce chodíte kolem
krásně kvetoucích mini zahrádek. Klobouk dolů, to je cesta, jak zlepšovat zeleň v našem městě!
Akorát si teď nejsem jistý, zda jsem teď někoho nenavedl na to, že je potřeba tamní stromy odbornými zkouškami zkontrolovat. Třeba se ukáže, že je nutné je pokácet, aby nikoho nezranily. A třeba se v některém z dalších ŽÚ budou zastupitelé
vyjadřovat k otázce: „Jak hodnotíte novou pestrobarevnou betonovou dlažbu 21. století namísto nebezpečných stromů v ulici
Alešova?“…
Jaromír Gloc a ostatní PRO Úvaly

10
rijen_2017.indd 10

9/27/17 1:30 PM

názory čtenářů

Život Úval 10/2017

ROČNÍ VÝROČÍ OD VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO ÚVALSKÉHO REFERENDA
Vážený pane starosto, vážení členové Rady města Úvaly, vážené zastupitelky a zastupitelé,
dovolujeme si Vám tímto připomenout, že od prvního úvalského referenda uplyne dne 6. a 7. října 2017 jeden rok.
V referendu odsouhlaseném zastupiteli města a vyhlášeném městem Úvaly se před rokem na otázku:
„Jste pro, aby bylo obnoveno úvalské koupaliště, i když o náklady s tím spojené budou kráceny finanční prostředky
určené na rekonstrukci infrastruktury a ostatního majetku města?“
vyjádřilo 75% z právoplatně hlasujících občanů Úval PRO OBNOVU KOUPALIŠTĚ.
Za 9 měsíců začíná letní sezona 2018 a dosud nebyla ani vybrána firma na provedení
obnovy koupaliště.
KDY SE ÚVALÁCI DOČKAJÍ ZNOVUOTEVŘENÍ SVÉHO KOUPALIŠTĚ?
Věříme, že hlasy, které úvalští občané odevzdali v referendu,
a výsledek referenda, bude vedení města respektovat a svůj závazek včas splní.
Občanská aktivita Zachraňme koupaliště
www.uvalskekoupaliste.cz

Poznámky řadového občana

V

šímavost nepatří do naší uspěchané doby. Dříve si všímáme záležitostí negativních, záležitosti kladné jsou přece normální, máme
na ně nárok, a tak je pomíjíme jako samozřejmost. Ale přece jenom bych se zastavil u záležitosti, která viditelným a nezanedbatelným
pokrokem v naší obci bezpochyby je. Je to fungování Technických služeb Úvaly. A jsem rád, že nejsem sám, kdo si práce tohoto útvaru všiml. V zimě již brzy ráno protažené a posypané i okrajové ulice města,
natřená zábradlí, různá odstraněná křoviska a nepořádky, konečně se
dostalo i na nátěry herních prvků dětského hřiště u náměstí. Je vidět, že
hřiště má nutnou periodickou údržbu.
Nutno podotknout, že se zlepšila i řemeslná úroveň prací, práce
jsou dokončovány, po skončení prací uklizeno, zameteno. Byl jsem
velmi rád, že i sami pracovníci TSÚ tuto změnu vnímají. Tato změ-

na bezpochyby nastala angažováním Ing. Slavíkové na vedení TSÚ
a městský úřad měl bezpochyby šťastnou ruku s využitím jejích zkušeností. Poněvadž se s paní Ing. Slavíkovou neznám, vědomě jsem se
s ní nesetkal, musím, a nejen já, ocenit její práci a přát si, aby tomu
tak bylo i nadále.
A ještě jednou budu chválit. Úprava vozovek v ulicích Lužická,
Bulharská, Rumunská….je nad očekávání obyvatel těchto ulic. S minimem omezení obyvatel, v krátké době a myslím i kvalitně a pěkně
provedené rekonstrukce. Žádné bezcílné bloudění zaměstnanců po staveništích, bez prodlev sladěné práce mechanizace, každý den viditelný
pokrok, spolupráce pracovníků s obyvateli. No prostě vše, jak má být
a bezesporu zlepšení života v obci.
Ing. Němec Bohumil

okénko knihovny

Knížky pro začínající čtenáře

P

ro děti, které se čtením začínají, nabízí naše knihovna celou
řadu knížek. Velmi dobré jsou knížky z nakladatelství Thovt,
které je zaměřené výhradně na literaturu pro děti. Své knihy
má přehledně rozdělené, a tak si děti snadno vyberou úroveň obtížnosti. Rodičům začínajících čtenářů doporučujeme především edici

Jak se O stalo
králem od
Marka Kerlese

První kroky ke čtení, která je uspořádaná do několika tematických
oblastí. Samozřejmě i nakladatelství Albatros, Grada aj. mají celou
škálu knih pro začínající čtenáře.
Tentokrát se naše tipy týkají knížek pro děti, které se učí číst tzv.
genetickou metodou čtení.

pit, jak se skládají slova a co se může stát,
jestliže se písmenka zamění.

Knížka o škole, kam
místo žáků chodila
písmenka. Byla to
písmenka
neposedná a paní učitelce občas zamotala
hlavu.
Tento jednoduchý
příběh ze světa písmenek, který sepsal novinář Marek Kerles, pomůže dětem pochoJestli jsme vám padli do noty, přijďte si knížky půjčit k nám do knihovny. Pro děti, které se učí číst genetickou metodou, jich máme celou

Pohádky s velkými písmeny
od Gabriely
Kopcové
Pět pohádek, ve
kterých jsou hlavními hrdiny zvířátka,
zaujmou začínající
čtenáře nejen napínavými příběhy, ale

také pěknými ilustracemi od Ludmily Šnajderové.

První čtení se
sovičkou
Tohle je kniha pro
zvědavé malé čtenáře, plná příběhů,
básniček i hádanek.
Je určená pro společné čtení rodičů
s dětmi. Velikost písma a náročnost textu je uzpůsobená začínajícímu čtenáři.

řadu, v on-line katalogu je najdete pod klíčovým slovem „genetická
metoda“.
Na vaši návštěvu se těší knihovnice MěK Úvaly
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Divokej Bill na konci prázdnin opět zaplnil Úvaly

sobotu 2. září 2017 se v našem městečku konala zcela jistě nejmasovější kulturní akce za uplynulé 2 roky.
Od pozdních odpoledních hodin začaly
všemi směry proudit davy návštěvníků
na „úvalskou letenskou pláň“ – prostor pod
kostelem a sokolovnou. Divokej Bill opět
zcela zaplnil Úvaly. Frontmanovi kapely,
Vaškovi Bláhovi, jsme položili několik
otázek…

V

le rozkřikne, a to
je průšvih, no ale
dělat se to musí,
aby člověk věděl,
jak na tom je, lidi
přišli, zajímá je, co
děláme, je to dobrý, plavem. I deska
se slušně prodává,
co chtít víc.

Lidí na posledním koncertě vaší letošní
koncertní šňůry bylo opravdu požehnaně.
Kolik jich nakonec prošlo branami pod
kostelem ? Jak se vám líbilo opět po dvou
letech si zahrát doma ?

Obešel se letošní
koncert bez
problémů?

Sešlo se nás tam něco přes pět tisíc, myslím,
že to bylo nejvíc, co na nás v Úvalech kdy přišlo, jsme nadšený, moc jsme si to užili. Všechno šlapalo, jak mělo, byl to poslední koncík
naší letošní tour, tak to bylo už pěkně sedlý.
Tour se povedla na výtečnou, vlastně všude
přišlo spousty lidí, počasí nám taky přálo, parta výborná, prostě ideální.
Jak hodnotíte celou Lobkowitz Tour? Co
říkáte na platinovou desku, kterou jste
v sobotu obdrželi přímo na koncertě ?
Nebudu zastírat, že jsme byli napnutý,
jak to celý dopadne, je to pokaždý takový
hop nebo trop, buď je úspěch, to je paráda, a nebo se nezadaří, což se velice rych-

Všechno proběhlo v pořádku, musíme poděkovat lidem
z městského úřadu, z technických služeb, městské policii
i té státní za pomoc při pořádání takový akce a vlastně i návštěvníkům byla pohoda a tak
to má být.
Proč už se nekoná dříve
pravidelná akce „Ouvalskej
Bigbít“?
No bylo myslím 21 ročníků
a moc rád na to vzpomínám,
to nadšení, mládí, každej rád
pomohl, vydělaný peníze, když
nějaký byly, jsme propařili,
nádhera. Zrovna o Ouvalských Bigbítech

chystáme článek do příštího Života Úval, tam
se dočtete víc. Teď děláme v Úvalech jednou
za čas koncerty DB, protože to super funguje, ale vůbec nevylučuju, že uděláme zase
někdy festival.
A co chystá Divokej Bill do budoucna?
Uvidíme vás při zpěvu koled na začátku
adventu v Úvalech?
To byla povedená akce, určitě zopakujeme,
máme rádi Úvaly, úvalský lidi, na adventu potkáš kámoše ze školky školy, jejich děti, táty,
mámy, půlka naší kapely tady prožila celej život a zbytek někde po okolních vískách, tak je
to prostě propojený, hráváme na Vánoce taky
v Praze na Staromáku, ale Úvaly jsou o hodně
osobnější, tady jsme doma.
Gratuluji k získání platinové desky
Supraphon a ať to celé kapele šlape !
Díky za rozhovor.
Marek Mahdal
(redakce Života Úval)
Foto: Robert Brajer
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Pusťte stařenku na posvícenskou pouť
a má druhé Vánoce a připálené obočí

T

očí se jí hlava už jen při sledování atrakcí, blikání světel. Bušení
v hrudi do taktu muziky navodí
stádium vzpomínek na mládí, když
ještě byly na pouti v Úvalech jen malé
houpačky a velký řetízkáč pro odvážné a střelnice. Svět ale nezůstal stát
a atrakce jsou světové i u nás. Jen škoda, že pro tolik nadšených návštěvníků je jen jeden stánek s občerstvením,
jedna tojka a milion nemilovaných
srdcí, kdy ta milovaná by raději bez
fronty dostala párek v rohlíku, bramborák, limonádu a pivko. Klobása, celkem vynikající, k mání ihned, ale pivo
na zahnání slanosti ne. Malé děti jsou
evidentně spokojené, maminky asi
připravené na všechno. Bezprostřední
ohňostroj nad hlavami je fakt úžasný
a nadšená návštěvnice náhle pocítí, že

ta nádherná bezprostřednost může mít
své následky, jiskry ve vlasech a palčivá bolest se zápachem opáleného
slepičího peří v obočí. Dobře, že plno
malých dětí pobíhá ve větší vzdále-

nosti, zaklonit příliš hlavičku je nepohodlné, efekty hodnotí nahlas všichni.
Takto to viděla 9.9.2017 v podvečer
a příště to zkusí znovu.
Alena Janurová

církev
ZAMYŠLENÍ NAD TEXTEM
Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi
břemeny, a já vám dám odpočinout…
(Matouš 11,28)
Dnešní biblický verš je vroucím a širokým pozváním. Týká
se každého. Nikomu není dávána přednost, nikdo není vyloučen. Velmi prostými slovy se obrací k potřebnému, slavnému, mocnému, úspěšnému, zklamanému, zarmoucenému neúspěchy … pociťující prázdnotu života v beznaději,
bez Boha. Všichni jsou pozváni.
Ježíš Kristus, který nás zve, nežádá, abychom se připojili k nějaké filozofii, změnili náboženství. Jedná se o to, jít
k němu: „Pojďte ke mně,“ říká nám.
Ježíš je připraven nás přijmout. Naslouchá nám, podepírá nás.
Jemu můžeme svěřit všechny své potřeby. Přijít k němu, to
znamená říci, co pociťujeme: prázdnotu, potřebu odpuštění

a přeměny, nedostatek síly k odolání
pokušení. Znamená
to věřit v něho a důvěřovat mu. Když
člověk k němu přijde, je osvobozen,
cítí úlevu a pokoj
a pokračuje v cestě
s přítelem, pomocníkem, se svým zachráncem. To je ten
slíbený odpočinek..
Mgr.Jitka Pokorná,
farářka
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CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V ÚVALECH
Husova kaple – Pražská 180, Úvaly
Duchovní péče – bohoslužby
1. a 15. 10. od 9 hodin
Vzpomínková bohoslužba – DUŠIČKY 29.10. od 9 hodin.
(Jména zemřelých pro vzpomínku nutné dojednat předem – do 20.10.)

zprávy z MDDM

… tak trochu Úlet 2017 telegraficky

A

kce se nám povedla
STOP Vystavené artefakty a fotograﬁe byly
na vysoké úrovni STOP
Představily se dvě nové kapely – The Jack a Drevokocúr, byly skvělé STOP. Zpěvačky Nicole Matoušová
a Veronika Vícovská podaly
profesionální výkon STOP
The Snails a Blues Klan
roztančily publikum STOP
Divadelní spolek OUDIV
pobavil STOP Workshop
korálkování s Renatou
Theimerovou neměl chybu
STOP Opět zaujaly ﬁlmy
Lubomíra Krupky a prezentace lovce bouřek Robina Duspary STOP Mistr
Zdeněk Grausam prezentoval kromě jiného práci
na lampách pro Národní
muzeum v Praze STOP
Petr Floriánek (vyučuje výzdobné techniky v Londýně) vystavoval své unikátní
meče STOP Kovářka Mája
Sitková zaujala originálními kovovými plastikami
a Markéta Jordanová plastikami keramickými. STOP
Diváci přišli, déšť je neodradil STOP Kdo nepřišel,
má smůlu, bylo tu úžasně
STOP Přátelé a kamarádi,
díky všem STOP
Jana Pospíšilová
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Hasiči Úvaly – výcvik v plnění
bambi vaku

V

e čtvrtek 7. září 2017 se
na letišti Aeroklubu v Mladé Boleslavi zúčastnila
naše jednotka hasičů celodenní
praktické odborné přípravy s námětem Letecké hašení – plnění
bambi vaku. Výcvik byl uspořádán Hasičským záchranným
sborem Středočeského kraje pro
profesionální hasiče a pro vybrané jednotky dobrovolných hasičů
obcí. Cvičení mělo za úkol naučit
hasiče, jak se chovat v blízkosti

vrtulníku a jakým způsobem postupovat při plnění bambi vaku.
Po krátkém seznámení se systémem plnění bambi vaku a nezbytnými bezpečnostními zásadami
následoval samotný praktický výcvik, při kterém si všichni hasiči
několikrát vyzkoušeli naplnění
bambi vaku pomocí dvou speciálních proudnic. Pro členy naší
jednotky bylo toto cvičení další
velmi cennou zkušeností.
Petr Rytina, velitel JSDHO Úvaly

Úspěch dospělých hasičů na okrskové soutěži

V

sobotu 9. září se v Šestajovicích konaly dvě soutěže
v požárním útoku dospělých
zároveň. Jednalo se o nejnižší
kolo postupové národní soutěže tzv. okrskové a dále soutěž
„O putovní pohár starosty města
Šestajovice“, ve které nezáleželo na věkové kategorii a pohlaví
družstva.
My z Úval jsme se zúčastnili
v kategorii mladších žen a mladších mužů. Muži nastoupili
na startovní čáru jako úplně první ze všech soutěžících a hned
prvním pokusem nastavili pomyslnou laťku hodně vysoko kvalitním časem 29,00 s. a ve druhém pokusu se dokonce zlepšili
na krásných 26, 70 s., za které by
se rozhodně nemuseli stydět ani
na krajské soutěži. Na jejich výkon nedokázala odpovědět ostatní družstva mužů, tak bylo jasné,

žže se kluci
kl i stali
li vítězi
í ě i okrskové
k k é
soutěže a postoupili do okresního
kola, které se bude konat na jaře.
Ohledně putovního poháru byli
chvíli v ohrožení a to „vinou“
úvalských žen, které šly ve sto-

pách
á h svých
ý h kolegů
k l ů a v prvním
í
pokusu zaběhly krásný čas 27,
45 s.- no chyběl jenom kousek.
Ženy se bohužel v druhém pokusu nezlepšily a musely se tak
vzdát putovního poháru, nicméně

v ženské kategorii na ně nikdo neměl a staly se tak stejně jako muži
vítězkami okrskové soutěže a zajistily si také postup do okresního
kola.
Byla to velmi úspěšná soutěž
z pohledu úvalského sboru, nejen co se týká umístění, ale také
hlavně předvedených výkonů.
Velký význam má výchova dětí
a mládeže v našem kroužku.
Pokud s námi odrostlé děti zůstanou i do dospělosti, jsou pak
velkým přínosem i v požárním
sportu dospělých, o kterém už
něco vědí od svých dětských let,
většinou jsou univerzálně použitelní na různých postech a prostě
se toho nebojí. I díky nim patří
alespoň v okrese náš sbor mezi
stálé favority soutěží a to nás velmi těší.
Alena Tesařová
SDH Úvaly

Zahájení skautského roku a ohlédnutí za letními tábory

S

kautský rok začíná a končí
souběžně s rokem školním. Jeho vrcholem je tábor, na který se všichni skauti
těší. Letos úvalské středisko
skautů pořádalo dva tábory.
Jeden pro světlušky a vlčata (holky a kluci 1.–5. třída)
a druhý pro skauty a skautky.
Oba tábory ležely pár set
metrů od sebe na jedné krásné
louce u Kácova, kam již řadu let
jezdíme. Mladší děti pomáhaly
statečnému králi získat trůn
a svrhnout krutovládce, zatímco
starší děti pluly po širých oceánech jako neohrožení piráti.
Nový školní rok jsme letos
opět zahájili tradiční akcí zvanou „Zahajovačka“. Každý
rok, víkend před zahájením
schůzek se vydá celé středisko
do okolí Úval. Letos jsme šli
cestou okolo sochy sv. Donáta

na kameny v lese
pod Hradešínem.
Děti se na chvíli
vžily do osadníků
budujících nové
vesnice a zaběhaly si po lese, aby
sehnaly potřebné
suroviny. Počasí
nám vyšlo krásně
a po celou dobu
svítilo sluníčko.
Schůzky i akce
jsou již dobře naplánovány, a tak
se těšíme na vše,
co nám skautský rok přinese.
Co všechno se u nás děje, můžete blíže sledovat na našich
webových stránkách:
skautiuvaly.cz
strasidlo.skauting.cz
Za úvalské skauty
Josef Boubín
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školství

MŠ Úvaly v novém
školním roce

L

éto a prázdniny utekly jako voda a už je tu opět nový
školní rok. Na odpočinek ale rozhodně času moc nezbylo. Budova Pražská byla kompletně vymalována
a majitelé budovy nechali vybudovat nový plot. Největšího
zásahu se dočkala budova Kollárova. Jak již bylo na různých zdrojích průběžně aktuálně zveřejňováno, došlo bohužel k nečekaným komplikacím celé plánované rekonstrukce a celková doba dokončení se prodloužila. Znamenalo to
tedy najít řešení, aby se provoz tříd rekonstruované budovy Kollárova nemusel uzavřít. Nakonec byl ve spolupráci
s městem Úvaly nalezen prostor pro vybudování provizorní
školky, ve které jsme mohli pouze s minimálním zpožděním zahájit nový školní rok. Ačkoli čas na vybudování veškerého zázemí byl téměř šibeniční, vše se podařilo a nezbývá než vyslovit obrovský dík městu Úvaly, za jejich úsilí při
zajištění nových prostor, za to, že na sebe vzalo dodatečné
náklady a za zajištění dostatečného počtu pracovníků, kteří
na zprovoznění školky pracovali. Dále je zde třeba zmínit velké nasazení učitelek a celých jejich rodin. Ve svém
volném čase a o víkendu stěhovaly celé své třídy (nábytek, hračky, jídelní kouty, didaktické a výtvarné pomůcky,
nástěnky apod.). Během dvou dnů dokázaly z prázdných
buněk vytvořit pro děti příjemné prostředí, ve kterém se
mohou i nadále vzdělávat a hrát si. Na zprovoznění pracovali opravdu všichni zaměstnanci školky, ať už to byly učitelky, kuchařky, provozní pracovnice nebo správce. Ještě
jednou tedy všem děkujeme. A aby toto poděkování bylo
kompletní, je třeba poděkovat rodičům, za jejich podporu
a vstřícnost.
Rodiče
mají, díky
d o h o d ě
mezi městem Úvaly
a ROPIDem,
možnost využít do náhradních
prostor MŠ
na Výpustku
i autobusovou dopravu.
A protože
starostí bylo více jak dost, bylo třeba si udělat také radost.
Zapojili jsme se do akce „Pomáháme s Providentem“, který
ke svému 20. výročí vyhlásil soutěž o ﬁnanční příspěvek

na komunitní akci. Nakonec se nám podařilo získat 20.000,- Kč na akci, která
se bude konat na budově Pražská začátkem října, a to brigáda rodičů a školky.
Za získané peníze nakoupíme nové herní
prvky na tuto zahradu. Všem, kteří nás
při soutěži svým hlasem podpořili, moc
děkujeme!
Rádi bychom na začátku školního
roku připomněli naše webové stránky
www.msuvaly.cz, na kterých najdete
všechny podstatné informace o MŠ Úvaly. Na stránkách tříd jsou zveřejňovány informace od učitelek, na hlavní stránce
pak v sekci „Důležité informace pro rodiče“ najdete důležitá sdělení od vedení MŠ
(informace ohledně rekonstrukce, uzavření MŠ, změnách apod.) a v sekci „Novinky a zajímavosti z dění v MŠ“ se snažíme přiblížit život v naší MŠ, co se právě děje
zajímavého, v „Kalendáři akcí“ uveřejňujeme termíny třídních schůzek, výletů,
divadelních představení apod. A samozřejmě i mnoho dalších informací ohledně
plateb, stravovny apod.
Věříme a uděláme
vše pro to, aby i tento
školní rok proběhl v co
nejpříjemnější atmosféře a děti z budovy
Kollárova se v co nejkratší době mohly vrátit do nové a mnohem
krásnější modernější
školky.
Jana Hájková,
ředitelka MŠ Úvaly
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Adaptační kurz třídy 6.B ve Zbraslavicích

N

ově vzniklá třída 6.B se
společně s panem učitelem
Petrem Horákem vydala

v prvním týdnu v září na zážitkový adaptační kurz do Zbraslavic
u Kutné Hory. Cílem pobytu bylo
stmelit kolektiv,
ulehčit jim rozjezd
nového školního
roku a nastolit přátelskou atmosféru.
Přechod na druhý
stupeň základní
školy přináší pro
děti řadu změn. Je
proto o to důležitější, aby se děti
v kolektivu cítily
dobře a měly mezi

spolužáky kamarády, na které se
mohou spolehnout. Na kurzu
si děti v lanovém
centru vyzkoušely svou odvahu
i vzájemnou důvěru, převlékly se
za horníky a vydaly se do kutnohorských dolů
nebo aktivně využívaly sportovišť areálu ve Zbraslavicích. Přeji novým šesťákům
i jejich učitelům, ať jim pohodová

nálada z adapťáku vydrží co nejdéle ☺
Michaela Pejchalová,
školní psycholožka ZŠ Úvaly

První školní den

P

rvní školní den, tentokrát 4. září, se opět před Základní školou
v Úvalech konalo přivítání dětí a rodičů, kteří po prázdninách
přišli do školy. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách,
i všem, kteří přinesli něco dobrého k snídani. Jsme rádi, že se líbil
i nápad udělat před školou malý fotokoutek, ve kterém se mohli děti
i rodiče vyfotit.

Dětem, rodičům i všem
ve škole přejeme úspěšný
a prima školní rok!

Za výbor rodičů Eva Chvalkovská
PS: A pokud by se někdo chtěl zapojit do Výboru rodičů nebo dostávat informační emaily,
napište na rodiceZSUvaly@gmail.com.

Poděkování „bývalé” 5. A

N

ový školní rok je v plném
proudu, ale já bych se ještě
na chvíli vrátila do června,
kdy jsme se třídou 5. A připravili „rozlučku“ pro rodiče.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
OCHOTNICKÉMU
DIVADLU OUDIV, které jako
„předskokan“ pobavilo svým

vystoupením malé, ale i velké
diváky.
Velký dík patří i Robertu Brajerovi, který přišel a nafotil spoustu nezapomenutelných okamžiků. ☺
Myslím, že na tento večer budu
mít nejen já krásnou vzpomínku.
Šárka Zahrádková

Co nás čeká v říjnu?
Sběr kaštanů a žaludů
Vítání občánků – kulturní vystoupení 4. C
Kurz plavání v bazénu v Čelákovicích – pro žáky 2. a 3. tříd
3. 10.
Vesmír kolem nás – Planetárium Praha – 4. třídy
4. 10.
Den seniorů – kulturní vystoupení 5. C, přáníčka připravují děti ze ŠD
26.–27. 10. Podzimní prázdniny
Mgr. Lenka Foučková
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Rozpisy zápasů a výsledky – říjen 2017
Muži „A“:
Výsledky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

So 12.08
So 19.08
Ne 27.08
So 02.09
So 09.09
So 16.09.

10.15
17.00
17.00
17.00
17.00
16.30

Kladno – Úvaly
Úvaly – Český Brod
Hostouň – Úvaly
Úvaly – Louny
Velvary – Úvaly
Úvaly – Meteor

3:0 (1:0)
0:1 (1:0)
2:0 (2:0)
2:1 (1:0)
1:2 (1:1) np
2:1 (0:0)

Rozpis:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

So 23.09.
So 30.09
So 07.10.
So 14.10.
So 21.10.
So 28.10.
So 04.11.
So 11.11.
So 18.11.

16.30
16.00
10.15
10.15
15.30
10.15
14.00
14.00
13.30

Souš – Úvaly
Úvaly – Motorlet Praha
Chomutov – Úvaly
Neratovice – Úvaly
Úvaly – Česká Lípa
Hrobce – Úvaly
Úvaly – Tatran Rakovník
Ostrá – Úvaly
Úvaly – Nový Bor

Družstvo mužů A se pomalu rozehrává a výsledek s Meteorem Praha 8 to potvrdil. Doufám, že tento příznivý trend se v dalších zápasech
potvrdí.
Družstvo mužů B se drží ve středu tabulky a boduje hlavně v domácích zápasech.
Dorostenci vyhráli v Mukařově a přes mnoho nepříznivých faktů se
pomalu šplhají tabulkou nahoru.
Počty diváků jsou stále malé a úroveň fandění špatná. Navrhuji, aby
na víkendové zápasy jezdil hodinu před zápasem autobus, který by zastavoval ve všech nových městských částech. Jsem přesvědčen, že se
návštěvnost zvýší. Možná, že by šlo zajistit elektrobus tak, jak to dělá
Hradec Králové. Ve všedních dnech by se dal využít jako klasický školní autobus a kyvadlová doprava k poliklinice Úvaly.
Ing. Petr Jankovský

Muži „B“ :
Výsledky
1.
2.
3.
4.

So 26.08
So 02.09.
So 10.09.
So 16.09.

17.00
17.00
17.00
17.00

Úvaly B – Svojetice
Škvorec – Úvaly B
Úvaly B – Hovorčovice
Vyžlovka – Úvaly B

4:1 (1:0)
6:0 (2:0)
3:1 (1:0)
2:0 (2:0)

Rozpis:
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

So 23.09.
Ne 01.10.
So 07.10.
So 14.10.
So 21.10.
So 28.10.
So 04.11.
So 11.11.
So 18.11.

16.30
16.00
16.00
15.30
15.30
14.30
14.00
14.00
13.30

Úvaly B – Odolena Voda
Zeleneč – Úvaly B
Úvaly B – Šestajovice
Úvaly B – Kunice B
Kostelec – Úvaly B
Úvaly B – Radonice
Zápy B – Úvaly B
Senohraby – Úvaly B
Hrusice – Úvaly B

Mládež – dorostenci
Výsledky
1.
2.
3.
4.

So 26.08.
St 30.08.
So 09.09.
Ne 17.09.

10.15
17.30
10.15
10.15

Úvaly – Kunice
Úvaly – Teplýšovice
Úvaly – Radošovice
Mukařov – Úvaly

4:2 (2:1)
2:3 (1:1)
2:5 (1:2)
1:3 (1:1)

Rozpis:
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

So 23.09.
Čt 28.09.
Ne 01.10,
So 07.10.
So 14.10.
Ne 22.10.
So 28.10.
Ne 05.11.
So 11.11.
Ne 19.11.

10.15
10.15.
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15

Úvaly – Čerčany
Nespeky – Úvaly
Bílkovice – Úvaly
Úvaly – Týnec nad Sázavou
Úvaly – Kostelec u Křížků
Zeleneč – Úvaly
Úvaly – Sedlec-Prčice
Votice – Úvaly
Úvaly – Jesenice
Jílové – Úvaly
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Stolní tenis slaví dvojnásobný
postup

V

letošní sezoně zaznamenal náš oddíl výrazný
úspěch. Dvě družstva,
A i B, se probojovala do 1. třídy
okresního přeboru.
Ale začněme od začátku.
V předchozím ročníku zvítězilo naše C družstvo ve 3. třídě,
čímž si zajistilo postup do výrazně kvalitnější 2. třídy. Tu
zároveň v té době hrálo i naše
áčko s béčkem. Rarita, která
v okresním přeboru vznikla,
neměla obdoby. Tři týmy Úval
se ocitly ve stejné soutěži –
a to naprosto podle regulí. Aby
se v závěru soutěže předešlo
různým spekulacím s výsledky mezi úvalskými družstvy,
musela se všechna utkání předehrát ihned na začátku sezony. Z těchto bojů, podle předpokladů, vyšlo nejlépe áčko
před družstvy B a C. Pro céčko (Martina Michalcová, Marek Havel, Jiří Žitek, Jaroslav
Moucha, Blanka Hordějčuková) byla vyšší soutěž ovšem
těžkým oříškem a z 11 účastníků skončilo na posledním, tedy
sestupovém místě. V letošním
ročníku by ovšem toto družstvo
mělo být v nižší třídě opět favoritem na postup.
Za úplně opačný konec to
naopak vzalo naše áčko (Oldřich Kukla ml., Petr Jandovský, Radek Pilát, Oldřich Kukla
st., Karel Šochman, Miroslav
Květoň). Od samého počátku
se usadilo na protipólu tabulky
a neopustilo ho až do závěrečných bojů. Byl to tedy přímý
postup do okresního přeboru 1.
třídy! Prioritou tohoto družstva,
které bude mít dvě nové posily,
bude udržení v této soutěži.
Velice dobře si vedlo ve stejné soutěži i naše béčko (Martin Kocurek, Tomáš Pígl, Karel
Ittner, Vladimír Minařík, Petr
Bambas, Martin Šarkaň). Začalo rovněž skvěle a až do konce
bojů drželo v tabulce 2.-3. příčku. Tyto dvě pozice zajišťovaly
baráž do 1. třídy. Ta se hrála
na dvě vítězná utkání (doma –
venku) a tým s lepším poměrem
zápasů postupoval. Protivníkem
našich hráčů se staly Líbeznice
B, které nakonec skončily druhé, těsně před družstvem Úval
B. První utkání se hrálo v Líbeznicích s konečným výsledkem 11:7 pro domácí. Za týden,
v odvetě, zvítězili naši borci
doma po velice vyrovnaném
a napínavém průběhu „jen“
10:8. Celkový výsledek baráže

mluvil tedy v těsný prospěch
soupeře. Ten se ovšem, pro
překvapení všech, před následující soutěží 2017/2018 vzdal
postupu ve prospěch úvalského
béčka. To nabídku k postupu
přijalo s tím, že udržení v této
soutěži nebude vůbec jednoduché. Avšak získávání zkušeností s velice kvalitními soupeři bude jedině ku prospěchu
celého týmu. Pokud by tuto
možnost postupu béčko odmítlo, postupovalo by v pořadí další družstvo. V 1. třídě budeme
tedy mít po mnoha letech opět
dvojí zastoupení!
Naším dalším družstvem,
které ve 3. třídě reprezentovalo v minulém ročníku Úvaly, je
družstvo D (Petr Coufal, Milan
Procházka, František Procházka, Miroslav Staněk, Mladoš
Doucha, Martin Jedlička st.
a Martin Jedlička ml.). Z 11
účastníků soutěže obsadilo
celkové 9. místo, což je oproti
minulé sezoně zlepšení o jeden
stupínek. Původním plánem D
týmu byla konečná lepší pozice, snad se tento cíl v budoucnu
podaří naplnit…
Jako každý rok, tak i letos,
měl náš klub sportovní soustředění, tentokrát v Plzni. Čtyři
dny jsme v květnu dvoufázově
trénovali v plzeňské herně stolního tenisu, kde jsme na závěr
sbírali zkušenosti v přátelském
utkání s místním týmem, složeným většinou z hráčů vyšší
úrovně, než je ta naše. Plzeň
po zásluze zvítězila, ale zahrát
si s kvalitními soupeři byla pro
nás inspirace k dalšímu zvyšování výkonů.
Pro případné zájemce o stolní tenis: trénujeme ve školní
tělocvičně každé úterý a pátek
od 19 do 22 hodin. Další informace o našem klubu najdete na
www.stolnitenisuvaly.mypage.cz
Na závěr bychom chtěli srdečně pozvat širokou úvalskou veřejnost na TURNAJ
VE STOLNÍM TENISU, který
se bude konat v sobotu 21. října 2017 od 14 hodin ve školní
tělocvičně (zadní vchod školy,
dolů kolem kostela). Sportovní oblečení, přezůvky a pálku
s sebou. Pálky v případě potřeby zapůjčíme. Těšíme se
na hojnou účast a radost ze hry
s nejmenším míčkem.
Karel Šochman

Sportovní klub stolního tenisu Úvaly
pořádá
pro širokou úvalskou veřejnost

TURNAJ VE STOLNÍM
TENISU,
který se bude konat
v sobotu 21. října 2017
od 14 hodin ve školní tělocvičně.
Zveme srdečně všechny příznivce
nejmenšího míčku, přijďte si zapinkat!
Sportovní oblečení, přezůvky a pálku
s sebou.
Pálky v případě potřeby zapůjčíme.

Úvalští minitenisté ve finále
Středočeského kraje

K

velkému úspěchu se v letošním roce probojovali nejmenší
tenisté TC Úvaly ve složení
Natálka a Patrik Baarovi, Tobiáš
Martinovský a Kryštof Mikulka.
Z celkového počtu 29 nejlepších
týmů celého Středočeského kraje
Úvaláci nejprve postoupili ze skupiny a následně vyhráli čtvrtﬁnálový duel play off na kurtech LTC
Rudná a postoupili do ﬁnále, které
se konalo 10. září v Králově Dvoře.
Soupeři na ﬁnálovém turnaji již
byli nad naše síly, ale i tak umístění
na 4. místě v kraji je historickým
úspěchem úvalského mládežnického tenisu.
Děkujeme tenisovým nadějím
za vzornou reprezentaci TC Úvaly.
Jitka Martinovská
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Velká cena města Úval po 10 letech na nové trase
26. 8. 2017 si již po jedenácté dali dostaveníčko v Úvalech
u Prahy milovníci horských kol všech věkových kategorií.
Konala se zde již tradiční, a mezi cyklisty známá, Velká cena
města Úval cross-country horských kol. Vítězem hlavní
kategorie se stal David Jarý.
Pořadatelé si pro letošek na závodníky, připravili několik změn. Jednak šlo o změnu trasy závodního okruhu – trasa se protáhla na 6
km a hlavní kategorie jela 4 kola. Diváci měli
možnost vidět závodníky hned třikrát v oblasti úvodního stoupání, kde bylo připraveno
2 x stoupání a jeden sjezd. To se pozitivně

podepsalo zejména
na skvělé atmosféře
závodu.
Druhou novinkou
byl i prodloužený
vložený
běžecký
závod Zahaj školní

rok
r pětkou – 2kolová
varianta
nabídla 10
v
trailových
kilometrů
t
náročným
terénem.
n
Součástí Velké ceny
Města
Úval byl také
M
vložený
závod Enduv
ro
r race, kdy závodníci
c navíc plnili úkoly
v tzv. trialových sekcích.
Výsledné pořadí
c
se pak určovalo dle
času
a nasbíraných
č
trestných
bodů.
t
Na Velké ceně
města
Úval závodim

ly všechny věkové kategorie, junioři, dospělí
i starší závodníci, ovšem největší divácký zájem, jak se stalo již tradicí, zaznamenal závod
odstrkovadel. Hlukoměru by nejspíš popraskal ciferník, jelikož atmosféra kolem trati
naznačovala, že do cíle míří možná budoucí
olympionik nebo třeba olympionička.
Závěr obstaral koncert kapel Mr. Stranger
a 8 Setin bez Jídla a vyhlášení nejlepších
v rámci Seriálu tří závodů pro zdraví. Informace a výsledky jsou na www.triprozdravi.cz.
Všem zúčastněným děkujeme za skvělou
atmosféru. Poděkování patří i městu Úvaly
a technickým službám za pomoc s přípravou
akce.
Tři pro zdraví z.s.
a Cyklistický klub Úvaly z.s.

MISTROVSTVÍ SVĚTA KARATE
BRONZOVÉ MEDAILE PRO ÚVALY!!!

M

istrovství světa karate
JKA (Japan Karate Association) se koná pravidelně 1x za 3 roky. 3 roky se
závodníci připravují na šampionát, na kterém jsou velmi tvrdá
pravidla a zároveň velká konkurence mezi závodníky. KO soutěžní pravidla posílají závodníky
po prohře ven ze závodu. V karate nemáme systém, který by
závodníky nasazoval podle žebříčku úspěšnosti z kvaliﬁkačních
turnajů. Máme program, který
může nalosovat v prvním kole
nejlepšího s druhým nejlepším.
Šampionát 2017 se konal v irském Limericku, krásném zele-

ném univerzitním městě na jihozápadě Irska, kde prší bez varování
a lidé se stále smějí. 1350 závodníků z 58 zemí světa se sjelo,
aby se porovnalo v kata (sestava
představující zápas s imaginárními soupeři) a kumite (zápas). Závod byl rozdělen na juniorskou
část, ve které soutěžila mládež
do 21 let, a seniorskou část, v níž
soutěžili sportovci starší 21 let.
Česká výprava
zahrnovala 55
závodníků a patřila k početnějším výpravám
mistrovství.
V jejích řadách

stáli i členové karate oddílu Sport
Úvaly: Anna Hiršlová, Sára Konečná, Filip Konečný, Helena
Přechová, Zuzana Sokolová a Richard Vašek. Všichni startovali
v mládežnických kategoriích.
Závod začal disciplínou kata.
Děti cvičily výborně. Zuzka
Sokolová a Helenka Přechová
postoupily do ﬁnále. Zuzka obsadila výborné 5. místo a Helča
7. místo. Po kata
se rozběhly soutěže kumite ippon
shobu (zápas na 1
vítězný bod). Naši
borci vstupovali
do zápasu se lvím

nasazením. Historický úspěch pro
Českou republiku a město Úvaly
vybojovali Filip Konečný a Sára
Konečná. Oba získali bronzovou
medaili v kumite. Sárka v kategorii dívky 12 let, Filip v chlapcích
14 let. Těsně za Sárou skončila
Zuzka Sokolová. Obsadila opět
5. místo.
Česká republika přivezla ze
šampionátu 3 medaile. 2 z nich
putovaly do Úval. Všem dětem
děkuji za vzornou reprezentaci
nejen našeho klubu, ale i města
Úval a především České republiky.
Za Sport Úvaly
Mgr. Jana Konečná
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Kultura v Sokole – taneční
Vážení čtenáři,
v tomto čísle se zmíníme o kultuře v TJ Sokol. V průběhu 100 let se v sokolovně a nejen v ní, podílela naše organizace na velkém
množství kulturních akcí. O všech se bohužel
zmínit nemůžeme, a tak jsem poprosil pana
Morávka, aby se pokusil zmapovat Taneční
kurzy v sokolovně (článek první). Dále vzpomíná Petr Holánek na propojení sokolovny
a kapely Snails. Více se do tohoto čísla ŽÚ
nevejde. Snad příště.
Jiří Dráb
Nelze opět nevzpomenout, že u zrodu Sokola v Ouvalech stál zpěvácký soubor“ Smetana“.
Takže jednota měla od samého počátku ve vínku kulturní geny, dá-li se to tak říci. Od divadla, kina, loutkového divadla, zpěvu, tance až
po hudbu. Vše, co vyžadovalo větší prostory, se odehrávalo od samého založení sokolské jednoty
v r. 1907 v sokolovně. Znovu je
nutno připomenout především
společenskou funkci sokolské jednoty nejen v Úvalech, ale všude
kde Sokol existoval. Vedle tělesného cvičení prostných či na nářadí
bylo samozřejmou součástí vedle
cvičebních plánů také, mimo třeba
i sborového přednesu, tancování.
Byly to taneční kroužky, kterým
se zpočátku věnovaly především
ženské složky, ale postupem doby
se přidávali muži s tancováním
v páru. Z těchto základů vznikly
následně taneční kurzy pro pohlaví obé, jak by řekl klasik.
Nejen před II. světovou válkou,
ale především po ní i v Úvalech
kdo jiný než právě Sokol pořádal taneční kurzy. Prakticky od roku 1946 do roku 2009 mimo
roku 1989 se vždy „taneční“ konaly. Nejprve
to bylo pod hlavičkou „Místní rady osvětové“ (MRO) pod vedením Václava Balšánka
od roku 1946 do r. 1951. V letech 1951 – 1954
zastřešovala taneční kurzy v sokolovně místní osvětová beseda (MOB). Osvětová beseda
(OB), která následovala, byla oﬁciálně zřízena
radou MNV v roce 1954. Její první tajemnicí byla Marie Plundrová, další organizátorka
tanečních (a nejen jich). V roce 1956 funkci
tajemníka převzal Bedřich Stein, po něm v letech 1957 – 1958 jím byl Vl. Liska. Od února
1958 až do zrušení OB k 31.12.1981 byla tajemnicí paní Alžběta Kotlabová, dlouhodobá
členka sokolské jednoty, která vykonávala
v určitém období i funkci předsedy TJ Sokol
Úvaly. V roce 1961 došlo k zásadní organizační změně ve struktuře OB a Alžběta Kotlabová
byla jmenována tajemnicí OB s celodenním
pracovním úvazkem a kanceláří v Kulturním
domě Marie Majerové v Husově ulici. V publikaci „Úvaly v průběhu staletí“ je zmínka
o kurzech společenského tance a pořádání odpoledních tanečních čajů (v roce 1964 téměř
každou neděli) a další aktivity. Právě o těchto
odpoledních čajích je vzpomínáno úvalskou
beatovou skupinou „The Snails“ (česky šneci,
protože se prý jako šneci scházeli na zkoušky
kapely), která tyto odpolední čaje doprovázela
živou hudbou, a to zase díky panu ing. Jaroslavu Korbelářovi, vedoucímu tanečního klubu

(o kterém je také zmínka v publikaci „Úvaly
v průběhu staletí“) v Úvalech, který se doslechl, že právě tato kapela vlastní dostatečně
výkonný zesilovač schopný ozvučit větší sál
sokolovny. Mimo tyto odpolední čaje se zmíněnou skupinou vznikly ještě taneční večery,
opět v sokolovně. Snails v obou případech ještě doplňoval orchestr Cirio.
Ale abychom se vrátili zpět z malé, ale domnívám se, že ne nepodstatné odbočky k tanečním kurzům. Tanečních mistrů bylo za ta léta
mnoho. Samotné pamětnice (a vůbec se jim
nedivím), nemají jasno, kdo všechno po odborné stránce výuku tanců vedl, takže prosím
o shovívavost za případné chyby. V již zmíněné
publikaci „Úvaly v průběhu staletí“ je uvedeno
v roce 1961 jméno p. Bubely. Není upřesněno, zda to byl organizátor, nebo taneční mistr.

Dále pánové Chrastil, Ivan Martin, Žára, Trubač a jako poslední pan a paní Jiří a Šárka Plamínkovi, jejichž působení lze velmi přesně vymezit, a to roky 2002 až 2009. Působení pana
Ivana Martina by mohlo spadat do období mezi
léty 1973 až 1978, ovšem s výhradou. Ten, kdo
pamatuje toto období jako potenciální účastník tanečních, nechť si vzpomene na svá léta,
kdy zdatně okopával svou partnerku a i jí byl
(samozřejmě že jemně) okopáván od ní. Prostě
byla to naše „telecí“ léta.
V roce 1978 (3.10.) se objevuje v radě
Osvětové besedy Zdena Drábová vedle Alžběty Kotlabové a dalších 7 členů. Ale již od roku
1974 v Úvalech pracovalo Okresní kulturní
středisko (OKS), které pořádalo kulturní akce
už nejen pro Úvaly, ale i pro spádové obce
(Dobročovice, Škvorec, Horoušánky) a její
vedoucí byla právě zmíněná Zdena Drábová.
Takže až do roku 1981byla v kulturní oblasti
jistá, domnívám se, že ale zdánlivá dvoukolejnost. OB (ﬁnancovaná MěNV) ukončila svoji
činnost až v roce 1981 a OKS (ﬁnancované
okresním národním výborem – ONV) skončilo v roce 1990. Zdeňka Drábová vykonávala
vedoucí funkci OKS do roku 1983. Jejími nástupkyněmi byly v letech 1983 – 1988 Ivana
Kaňková a Dana Moravcová, od září 1988
pak Ilona Pospíšilová. OKS bylo na zcela jiné
profesní úrovni, protože zajišťovalo i velké
kulturní akce s profesionálními umělci. Detailněji opět ve zmiňované publikaci „Úvaly
v průběhu staletí“.

V roce 1990 taneční kurz zajišťoval již TJ
Sokol Úvaly pod vedením zkušené Zdeny Drábové s mistrem tance panem Jiřím Plamínkem
s partnerkou. Od roku 1994 do r. 2002 pokračovala v organizaci tanečních Jitka Kocourková
a pomáhaly jí Věra Baštová a Hanka Dudová.
V předstihu před začátkem tanečního kurzu
na podzim 2002 zjistil pan ing. Milan Kušta
s manželkou Věrou, rozenou Pivoňkovou, že
nemá svou dceru kam dát do tanečních. Nechtělo se mu, aby dojížděla do Prahy nebo
do Českého Brodu, když by mohla doma,
v Úvalech, kurz absolvovat. Slovo dalo slovo
a dohodl se se Sokolem na pronájmu sokolovny
na taneční kurzy v Úvalech. Pořídil si živnostenský list k pořádání tanečních kurzů, zajistil
již zavedeného tanečního mistra, prezidenta Svazu učitelů tance, pana Jiřího Plamínka
s partnerkou Šárkou Plamínkovou,
a pustil se do práce, která neměla
nikdy na růžích ustláno. Prvotní
propagaci a nábor společnými silami s manželkou zvládli. Jenže
dříve, před rokem 1990, se na ní
podílelo více lidí, dá se říci profesionálů. (To už ale nelze říct o období
let 1990 až 2002, kdy stejné problémy vyvstaly před organizátorkami tanečních v TJ Sokol Úvaly,
Zdenou Drábovou, Jitkou Kocourkovou, Věrou Baštovou a Hankou
Dudovou. Takže i jim všechna
čest.) Samozřejmostí byla příprava
sálu, občerstvení, vlastní organizace taneční hodiny s reprodukovanou hudbou, ale po skončení úklid
a uvedení sálu do „původního“
stavu. V hodinách to ještě šlo, ale
co 2 prodloužené a závěrečný věneček, který byl pod drobnohledem rodičů, kteří, jak bylo dobrým zvykem, pomáhali, ale ne
všichni a vždy. Takže výsledek? Samozřejmá
radost dětí z prvních tanečních doma v Úvalech bez trmácení do Tramtárie, klid rodičů, že
je to doma. To byla pozitiva. Negativa? Jestli si
někdo myslí, že se na tom daly „vydělat těžký
prachy“, tak ať zůstane v klidu. Nula od nuly
pošla, jak dí staré české úsloví.
Ještě nutno připomenout, že se taneční kurzy rodině Kuštových natolik „zalíbily“, že
toto martirium zopakovali ještě 7 krát.
V kurzech se vyučovaly standardní tance
– waltz, valčík, tango, foxtrot, latinsko-americké tance samba, rumba, jive, chacha a tance
nezařazené jako polka, blues, čardáš a mazurka savojanka. Výuka byla rozdělena na 10
výukových hodin včetně 2 prodloužených.
Závěrečným plesem byl věneček, „maturita“ tanečních kurzů. Hudebním doprovodem
tanečních hodin byla reprodukovaná hudba,
prodloužené a věneček doprovázela živá hudba kapely Michala Hrdého z Jičína.
Použitá literatura: „Úvaly v průběhu staletí“
autorský kolektiv, Město Úvaly 2004.
Další podklady: „The Snails v sokolovně“
Petr Holánek, několik vzpomínek na taneční
od Zděny Drábové a Jitky Kocourkové a „Taneční Úvaly“ od ing. Milana Kušty.
Tyto „další podklady“ volně zpracoval
L. Morávek.
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The Snails v sokolovně

V

šedesátých letech se kamarádi ze Základní školy v Úvalech (Petr Holánek,
Jarda Medek, Ladislav Jelínek, Milan
Rytina a Franta Jedon) poprvé seznámili s fotografiemi a nahrávkami skupin
(Beatles, Rolling Stones, Animals, Searchers, Kinks, Pretty Things, Yardbirds,
Who atd.
S velkým zaujetím pro toto hnutí beatové vlny založili skupinu The Snails (název
Snails, protože se scházeli jako šneci).
Ing. Jaroslav Korbelář, který vedl taneční
klub v Úvalech a provozoval v úvalské sokolovně, zjistil, že Snails vlastní zesilovač, a tak

je pozval, aby zahráli a ozvučili taneční čaje
reprodukovanou hudbou.
Později vznikly pravidelné taneční čaje a taneční večery se skupinou Snails a orchestrem
Cirio.
Díky panu Vosádkovi, který dělal pro Slavoj
Úvaly a Sokol Úvaly a nám poskytoval zázemí
díky sálu sokolovny.
Za výtěžek ze vstupného z hudebních večerů
a zábav s The Snails byla většina peněz použita
na stavbu tribuny na fotbalovém hřišti SK Úvaly.
Rozběhly se oblíbené taneční zábavy, kde
se každý pátek nebo sobotu scházelo mnoho
návštěvníků z Prahy a okolí.

Dokonce jednou při produkci zábavy
Ing. Korbelář a kamarádi vjeli bočním vchodem do sokolovny (dnes zazděným) autem
aero sport a v sále jezdili dokola za hudby
The Snails.
Tímto dík za tuto možnost produkovat naši
oblíbenou hudbu v sále sokolovny v krásné
době beatového jara a později nastartování
dalších hudebních skupin v Úvalech.
Některé ze skupin daly o sobě vědět v celé
republice i v zahraničí (Divokej Bill, Medvěd
009 atd.).
Petr Holánek

poznáte se?

Poznáte se, poznáte je?

T

entokrát velmi zajímavý snímek, už jen proto, že oba
pánové, jejichž jména jsou
na zadní straně fotograﬁe – br. Sejpek a Pilař – sokolové, stojí u přelepené dopravní značky signalizující železniční přejezd. Ta polepka
napovídá mnohé, ale najde se pa-

mětník, který ji vyrobil, a čas,
kdy ji tam umístil? Potvrdí
někdo jména obou pánů?
Není to tak dávno, vzpomínka
na dobu příhodnou pro tento
vzdor ještě nevybledla ...
Opět se těším na odpovědi na
alena.janurova@centrum.cz

A připojuji:

Vážená paní Janurová,
v elektronické podobě zářijového čísla Života Úval jsem
na Vámi uvedené fotografii poznala paní Růženu Rajnyšovou, manželku amatérského fotografa pana Jaromíra Rajnyše. Je to dáma, která stojí jako první zleva.
Manželé Rajnyšovi byli blízcí přátelé mých rodičů, byli bezdětní a snad proto měli velice rádi mě a mou sestru. Pan Rajnyš a pány na fotografii, měla by tam být i její babička paní Kamila
byl pro mě zdrojem zábavných i poučných informací a ráda na něj Veselá.
i jeho paní vzpomínám.
S pozdravem D. Pražáková
Se srdečným pozdravem
Ivana Duchková, roz. Rejhonová Dobrý den,
chtěla bych přispět do ankety „Poznáte je?” K obrázku v zářijoDobrý den paní Janurová,
vém měsíčníku na titulní straně jsem poznala bratra mé maminky
tak Vám píši opět.
– pátý zleva. Jmenoval se Václav Chejn narozen v březnu 1905.
Na té první fotografii jsem poznala svoji tetu paní Josefu Veselou O jaký výlet šlo, nevím, ale i on nějaký čas pracoval v závodu Bitua potvrdila to i moje sestřenice paní Helena Riegerová. Paní Jose- ma. Jeho bratr Josef Chejn (nar. 1903) byl v době druhé světové
fa Veselá je ta paní v saku, co ji drží za ruce pán v klobouku. Paní války členem anglické armády.
Josefa Veselá bývala náčelnicí Sokola v Úvalech.
S pozdravem Ježková
Paní Riegerová mi napsala, že to bude zájezd Svazu invalidů
do Karlových Varů nebo do Mariánských Lázní, zkusí najít fotoSrdečně děkuji všem, kteří se snaží oživit městský archiv dalšími
grafii doma a spolu s další sestřenicí identifikovat i další paní vzpomínkami a upřesněními.
Alena Janurová
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Malá připomínka blížícího se velikého výročí

J

iž v příštím roce budeme slavit
a připomínat si 100 let od konce
hrůzné 1. světové války a vznik
samostatného Československa.
28. října 1918 byla na pražském
Václavském náměstí vyhlášena pro
národy bývalého Rakouska-Uherska samostatnost! V ten den se začala psát nová kapitola našich dějin.
Připomeňme si ve zkratce, jaké události tomuto zásadnímu milníku naší
historie předcházely.
Snahy o samostatnost v historických českých zemích i na Slovensku se projevovaly již před 1. světovou válkou. Čeští a slovenští politici
společně s aktivisty usilovali o zrovnoprávnění Čechů a Slováků v rámci rakousko-uherské monarchie ještě před vypuknutím první světové
války. Tuto myšlenku však ukončila
válka a následné perzekuce ze strany mocenských orgánů monarchie.
Česká politika se během tohoto
období v podstatě odmlčela. Odboj
proti centrální nadvládě tak zůstal
pouze v rukách české exilové vlády
v čele s T. G. Masarykem. Pod vedením Edvarda Beneše a dalších českých odbojářů vznikl domácí výbor
nazvaný Maﬁe. Úkolem organizace
byla zpočátku podpora T. G. Masaryka v zahraničních
aktivitách a během
1. světové války
se její činnost rozšířila o zpravodajskou a konspirační
činnost, která měla
za úkol udržovat
spojení mezi českým a zahraničním
odbojem. V Maﬁi
působili například
Alois Rašín, Karel Kramář. Mezi

kurýry patřila např. i slavná operní
pěvkyně Ema Destinová.
V roce 1916 byla sestavena Československá národní rada, která sehrála klíčovou roli v protirakouském
odboji. Za jejím založením stál T. G.
Masaryk, mladý slovenský politik
M. R. Štefánik a E. Beneš.
V roce 1917 získával na síle také
domácí odboj. Situace se měnila zejména díky československým legiím
v zahraničí a posléze i domácímu
veřejnému mínění. Zásadní vliv
na posun domácích událostí měl
manifest českých spisovatelů, jehož
autorem byl Jaroslav Kvapil, český
básník, člen Národního divadla a již
zmíněné Maﬁe. Česká politická scéna byla ovšem deﬁnitivně oživena
až díky Tříkrálové deklaraci v lednu roku 1918. Právě ta odstartovala
společné domácí a zahraniční kroky
za vznik samostatného státu.
Aktivní činností dosáhli Masaryk
v Londýně a Beneš se Štefánikem
ve Francii vyjádření vlád Spojených
států amerických a Francie o uznání nároku československého národa
na samostatnost.
9. srpna 1918 uznala britská vláda bojové československé jednotky

za součást ozbrojených sil Trojdohody.
14. října 1918 proběhl také první
pokus o převrat v Písku. V návaznosti na vyhlášení a udržení samostatnosti bylo jednou z tíživých
otázek zásobování rakouských vojáků českými potravinami. Antonín
Švehla se snažil potraviny pro vývoz
udržet doma. Krizová situace vyvolala generální stávku. Letáky vyhlašující vznik samostatné republiky
se začaly masivně šířit a ulice zaplnily davy revolucionářů, kteří ničili
symboly monarchie. Ještě ten den
byl pokus o převrat potlačen povolanými uherskými vojsky, která dav
rozehnala.
18. října přednesl Masaryk v Paříži slavnostní deklaraci nezávislosti, tzv. Washingtonskou deklaraci,
kterou předtím zaslal americkému
prezidentovi Wilsonovi jako Prohlášení nezávislosti československého
národa.
20. října byla prostřednictvím
amerického velvyslanectví v Paříži
sdělena Benešovi odpověď prezidenta Wilsona rakousko-uherské
vládě, která obsahovala podmínku,
že mír bude uzavřen pouze při současném uznání samostatnosti Čechoslováků
a Jihoslovanů.
Od ranních hodin
28. října 1918 docházelo v Praze ke srocování
lidu. Rozšířila se informace o rakousko-uherském přijetí podmínek
kapitulace. Podmínky
obsahovaly i uznání
autonomie národů monarchie, které si lidé
vyložili jako uznání
nezávislosti. Tato zpráva se stala impulsem

k živelným demonstracím, při nichž
lidé jásali v ulicích a ničili symboly
Rakouska-Uherska. Národní výbor
vydal provolání o vzniku republiky
a převzal kontrolu nad úřady.
30. října 1918, v závěrečný den
převratu, přijala Slovenská národná
rada Martinskou deklaraci o nezávislosti a vůli Slováků o společném
státě s Čechy.
14. listopadu 1918 přijalo
prozatímní Národní shromáždění
prohlášení o sesazení habsburské
dynastie a ustavení Republiky československé.
21. prosince 1918 byl zvolen
prezidentem nového samostatného
státu T. G. Masaryk.
Vítězslav Pokorný,
místostarosta města

zahrajme si šachy
V pozici na diagramu má černý
o pěšce méně a postavení jeho krále také nevypadá bezpečně. Přesto
najde krásnou cestu, jak partii zremizovat. Povede se to i vám?

společenská kronika
říjen 2017
Vítáme nové spoluobčánky
Amálie Horčičková
Tereza Hanzáková
Kryštof Beran
Matěj Nop
Antonín Korda
Rian Kulkarni
Všem dětem přejeme, aby vyrostly
ve zdravé a šťastné občany našeho
města.
Říjnová životní jubilea
70 let – Ivan Černý
Jitka Dufková
Dagmar Sokolová
Jarmila Kafková
75 let – Věra Martišová
Věra Rynešová
Marcela Svobodová
Zdeňka Kroupová

80 let – Jaroslava Frühaufová
81 let – Danuše Štrosová
Renata Němcová
František Koška
Josef Žebro
82 let – Jan Bagin
Iva Haužvicová
84 let – Věra Semrádová
85 let – Miroslava Bořilová
Marta Králová
Miloslav Procházka
Marie Machytková
Miloslava Skrbková
86 let – Miroslava Horáková
Hedvika Sokolová
87 let – Alexander Ostrodický
Štefan Mazur
Paulina Šťovíčková
88 let – Jitka Březinová
Jarmila Pernicová
90 let – Antonín Paul
99 let – Marie Matějková

Všem jubilantům přejeme hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti
do dalších let.
Navždy jsme se rozloučili
Nelly Hanzalíková
Jaroslava Medková
Jiří Bláha
Všem pozůstalým vyslovujeme
upřímnou soustrast.
Upozornění
Občané, kteří nechtějí být uváděni
ve společenské kronice (narození,
jubilea, úmrtí), ať tuto skutečnost
nahlásí na správním odboru MěÚ
Úvaly, tel. 281 091 528, 281 982 485
nebo mobil 723 929 928, vždy
do 15. dne předcházejícího měsíce.
Pokud nám nebude oznámen nesouhlas, budou tato výročí v Životě
Úval uváděna.
Marie Černá – matrikářka

Bílý v pozici diagramu v minulém
čísle Života Úval paradoxně zachrání remízu úvodními tahy králem
od soupeřova pěšce: 1. Kc8 (ale
nikoli 1.Kd6 Sf5 2.Kc5 Sc8 3.Kb6
Ke4 4.Ka7 b5 a černý pěšec projde
do dámy) b5 2.Kd7 b4 3.Kd6 Sf5
4.Ke5 Sc8 5.Kd4 Se6 6.c8D Sxc8
7.Kc4 a následujícím tahem dobere
posledního pěšce na šachovnici.
Petr Slavík
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Přijmeme nového zaměstnance:

Skladník / Údržbář popř. i prodejce
Náplň práce: Příprava zásilek (nutná fyzická zdatnost), řezání
a balení keramických desek, údržba skladů a prostor firmy, manipulace (i ruční) se zbožím, případné obsluhování zákazníků.
Požadujeme: Fyzická zdatnost, pečlivost, schopnost vykonávat odbornou práci po zácviku, fungovaní v malém kolektivu, schopnost obsluhovat zákazníky
Plat: 17 000–24 000 Kč + bonus: každý měsíc stravenky

Kontakt: propec@volny.cz
Tel.: 603 445 050

Ordinace praktického lékaře
MUDr. Jana Schmidtová
Poliklinika Úvaly, Pražská 1144

registrujeme nové pacienty
tel.: 731 460 902
e-mail: ordinaceuvaly@seznam.cz
web: www.ordinaceuvaly.cz

Hledám paní na doprovod dětí do kroužků, vždy odpoledne
4 dny v týdnu. PO 16–18 hod.,
ÚT 16–19 hod,
ST: 16–17 hod.,
ČT: 15 – 17 hod.
Vhodné pro mobilní a aktivní důchodkyni, která má ráda
děti. Děkuji J. Cardová tel: 727 893 720, bydlíme v Úvalech,
kroužky v Úvalech, auto není potřeba.
Tři děti (5,5 let + 2x 6 let)

Opravy praček
automatických a vířivých
Josef Táborský,
Praha-Újezd nad Lesy,
Žichlínská 1670
Tel.: 602 949 765
Angličtina a švédština
v Úvalech.
individuální i skupinová
výuka
důslednost a komunikace
přijatelné ceny
Tel.: 602 974 684
19 let praxe
KOMINICTVÍ NĚMEC
čištění, revize, opravy,
telefon 775 132 921
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PŘÍPRAVNÉ KURZY
NA OSMILETÁ GYMNÁZIA
V KLÁNOVICÍCH
V případě zájmu nás kontaktujte
pripravse@gmail.com
do 13. 10. 2017.
M. Havelková a H. Korbelová

Současná práce Vás
nenaplňuje?
Pokud cítíte, že nastal
čas na změnu, ozvěte
se a podnikejte s námi.
Zkušenost v realitách není
podmínkou.
Hledáme nové realitní
makléře do naší rodinné
kanceláře v Úvalech.
Volejte na tel. 604 700 022.
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AUTODOPRAVA
-nonstop-

ODVOZ KONTEJNERY
Sutě, odpad, písky
Recyklát, tříděná zemina
Přeprava materiálu

Milan Petružálek
Praha 9 – Běchovice
Český Brod

MULTIKÁRA, AVIA, LIAZ, TATRA, IVECO
ZEMNÍ – výkopové práce – DEMOLICE
mobil: 603 242
www.sute-pisky.cz

142

milanpetruzalek@sute-pisky.cz

PODLAHÁŘSTVÍ

Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z více jak 250 druhů
vinylkorkových, korkových, vinylových, laminátových a dřevěných podlah
včetně příslušenství – pokládka na klíč
Nově: provádíme renovace a obklady schodů (dřevo, vinyl, laminát)
zaměření a kalkulace zdarma
VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO: PO – PÁ 8.00 – 16.00
po telefonické domluvě otevřeno do 20 hodin včetně soboty a neděle

tel. 777 002 913

e-mail: info@domex.cz

Domex Prag, s. r.o., Kojická 1242, Praha 9, Újezd nad Lesy
http://www.domex.cz

rijen_2017.indd 25

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Jan Žížala

Český Brod, Husovo nám. 16
602 429 913
605 977 191
606 784 088

Pohřební ústav

Pavel Kos

602 221 511, 321 622 615
Český Brod,
nám. Arnošta z Pardubic 1384
www.pohrebnisluzbykos.cz

9/27/17 1:30 PM

STAVMAT STAVEBNINY a.s., Škvorecká 1463, 250 82 Úvaly

Tel.: 736 486 351, E-mail: uvaly@stavmat.cz, Po – Pá: 7.00 – 15.30 h, So: Zavřeno

$.o1 &(1<
Prémiové omítky WEBER
Weber.pas aquaBalance:
tenkovrstvá omítka nové
generace regulující vlhkost
na povrchu fasády

Weber.pas extraClean:
silikonsilikátová tenkovrstvá
omítka s progresivním
samočisticím efektem

Weber.pas extraClean active:
modifikovaná silikátová
omítka s fotokatalytickým
efektem



.ËEDO

*na základní odstíny

Lepicí pěny Den Braven
Thermo Kleber
lepicí pěna





.ËNV

Multi Kleber
lepicí pěna





.ËNV

Smart Kleber
lepicí pěna
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.ËNV

*Při odběru
12 a vice
kusů pistole

ZDARMA

PRESBETON
Dlažba DAREA
60 x 40 cm
Šedá, krémová,
hnědá





.ËP2

Ceny jsou včetně DPH.
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Spotįebiêe a domácí potįeby.
Doprava a zapojení zdarma.
Online katalog na www.dmelektro.cz
-"1*/ ]
-*İ6 <  °
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NOVÉ GEN
NGA (new gneration access) - přístup k internetu pomocí moderních technologií
s nízkou agregací, vysokou dostupností služby a nízkým poměrem stahovaní a nahrávání dat.

VÁŠ POSKYTOVATEL PŘIPOJENÍ K INTERNETU
ZVE DO SVÉHO TÝMU TECHNIKY A OBCHODNÍKY.
Práce u nás je nevšední a zajímavá, rádi se o své kolegy staráme, stejně jako o naše zákazníky.

POTŘEBUJEME TECHNIKY se znalostmi počítačových sítí,
ochotné se učit novým věcem a stále modernějším technologiím,
které v naší síti používáme. V práci s technologiemi i s některými
zákazníky si procvičíte angličtinu, kterou je důležité alespoň v
základech ovládat.

Pro větší spokojenost našich uživatelů a zákazníků, a také
pro další rozšiřování sítě, SHÁNÍME OBCHODNÍKY.
Práce obchodního zástupce je fajn, pokud může nabízet
kvalitní produkt, ten my máme.

ZNÍ VÁM TO DOBŘE? Přijďte se podívat k nám do Újezd.net, jsme si jistí, že budete nadšení z možností,
které v našem kolektivu nabízíme. Pošlete nám Vaše CV na kariera@ujezd.net, my se Vám co nejdříve ozveme.

www.ujezd.net
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*Uvedené ceny s DPH

e-mail: info@ujezd.net
tel.: 246 030 671
9/27/17 1:30 PM

